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ABSTRAK 

 

Choirudin, Mohammad, 2017. Tipologi Pandangan Jamaah Muhammadiyah  Desa 

Ngasinan Jetis Ponorogo Tentang Hukum Rokok. Skripsi. Fakultas Syari’ah 
Jurusan Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
Pembimbing Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag. 

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 

2010 telah mengeluarkan fatwa haram tentang rokok. Hal ini mengundang 

berbagai kontroversi baik luar maupun di dalam Muhammadiyah sendiri. 

Jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan sendiri masih banyak yang merokok, 

akan tetapi ada juga yang berhenti menjual rokok karena tahu bahwa rokok itu 

haram  

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis menggunakan dua 

rumusan masalah dalam penelitian ini. 1. Bagaimana analisis sosiologis 

pandangan jamaah Muhammadiyah Desa Ngasinan Jetis tentang hukum rokok. 

2. Bagaimana tipologi pandangan jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan 

Jetis Ponorogotentang hukum rokok. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan 

data dengan cara Editing, Organizing, dan penemuan hasil, selanjutnya data 

dianalisis menggunakan metode deduktif dengan teori pandangan ulama tentang 

rokok dan respon masyarakat terhadap fatwa. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pandangan jamaah 

Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis Ponorogotentang hukum rokok 

menyatakan tidak setuju dengan hukum rokok tersebut namun ada juga yang 

setuju. Yang tidak setuju secara sosiologis hal ini karena faktor sosial di sana 

yang mayoritas masyarakatnya masih merokok. Sedangkan yang setuju yaitu 

larena yakin bahwa rokok itu membahayakan. Dengan ini maka mayoritas 

jamaah Muhammadiyah di Ngasinan belum sadar dan patuh akan hukum tentang 

rokok.Mengenai tipologi jamaah bahwa mayoritas menyatakan bahwabahwa  

jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan ini termasuk tipologi yang nomor tiga 

walaupun tidak sepenuhnya yaitu bahwa  fatwa-fatwa tersebut cukup tersiar luas 

dan telah banyak menimbulkan pertentangan ataupun pro kontra dikalangan 

masyarakat Islam, sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. Sedangkan untuk 

hukum tentang rokok belum sepenuhnya dapat tersiar secara luas, khususnya 

dalam keluarga Muhammdiyah sendiri yang contoh kecilnya yaitu jamaah 

Muhammadiyah di Ngasinan. Jamaah di sana juga terdapat pro kontra terhadap 

fatwa tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa 

Indian di Amerika. Di sana rokok digunakan untuk keperluan ritual seperti 

memuja dewa atau roh. Kemudian pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa 

menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut 

mencoba menghisap rokok.
1
 Tanpa disadari bangsa Eropa lama kelamaan pun 

mengikuti tradisi ini. Bahkan setelah dari Amerika banyak dari mereka yang 

membawa bibit tembakau untuk dibawa ke Eropa dan ditanam. Awalnya, 

masyarakat tidak menyambut hangat kedatangan rokok dalam kehidupan 

mereka. Tapi setelah lama dirasa merokok memberi inspirasi dan mengandung 

hal yang positif, seperti bisa menghilangkan kejenuhan, akhinya rokok disambut 

halus di kalangan bangsa Eropa. Bahkan rokok mejadi kebutuhan primer bagi 

kalangan bangsa Eropa.
2
  

Bagi seorang laki-laki, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka 

semakin tumbuh rasa bangga dalam diri mereka dan juga menambah rasa 

percaya diri. Namun, sebenarnya masyarakat pun tahu bahwa dibalik 

kenikmatan dan pamor merokok, ada resiko yang mengintip. Bukan hanya 

untuk si perokok saja, melainkan juga untuk mereka yang ada di sekitar 

                                                           
1
 http://jalandakwah.net/sejarah-dan-hukum-rokok-menurut-muhammadiyah-nu-dan-mui/. 

Diakses 26 Maret 2017. 
2
 Robi Darwis, “Analisis Maslahah Terhadap Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang 

Hukum Rokok,” (Skripsi, Ponorogo, 2011), 2. 

1 

http://jalandakwah.net/sejarah-dan-hukum-rokok-menurut-muhammadiyah-nu-dan-mui/
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perokok. Demikianlah, rokok memang tak ubahnya sebuah pisau bermata dua. 

Yang mana di satu sisi, jika ia tetap dibiarkan beredar maka dapat menimbulkan 

ancaman cukup besar bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain jika 

peredarannya dilarang maka akibatnya pun akan lebih besar lagi. Sehingga 

mengenai boleh tidaknya merokok menimbulkan perdebatan dan beda pendapat 

para ulama khalaf (kontemporer), ada yang membolehkannya, 

memakruhkannya dan ada pula yang mengharamkannya. Namun kebanyakan 

para ulama memakruhkannya (yakni bila dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika 

ditinggalkan mendapat pahala).
3
  

Perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain yang terkena 

paparan asap rokok tersebut, sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya 

sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi.
4
 Asap 

rokok mengandung bahan kimia yang sangat besar, salah satunya adalah bahwa 

di dalam rokok telah mengandung nikotin yang membahayakan bagi kesehatan. 

Menurut riset penelitian, setiap tahunnya akan ada kematian dari para perokok. 

Setiap kali perokok mengepulkan asap rokok, kepulan asap itu mengandung 

nikotin yang sangat banyak di udara.
5
 Dari itulah rokok membahayakan orang-

orang disekitarnya yang secara tidak sengaja akan menghirupnya dan menjadi 

perokok pasif. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi 

perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan 

                                                           
3
 Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996), 336. 
4
 Fatwa Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010. 

5
 A. Setiono Mangoenprasodjo, Sri Nur Hidayati, Hidup Sehat Tanpa Rokok (Yogyakarta: 

Pradipta Publishing, 2005), 5. 
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uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubadhir (pemborosan)
6
 yang 

mana hal ini dilarang dalam al-Qur’an surat al-Isra>‘ ayat 26-27:  

             

               

 

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”7
 

 

Rokok merupakan penyebab utama penyakit di seluruh dunia yang 

sebenarnya dapat dicegah dan mempunyai pengaruh yang sangat berarti 

terhadap kesehatan masyarakat.
8
 Menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung 

lebih kurang 4000 bahan kimia, diantaranya nikotin, tar, karbon monoksida dan 

lain-lain. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel 

pada paru paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan 

peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-

paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat 

hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.
9
  

Setelah mempertimbangkan banyaknya mad}ara>t yang terdapat pada 

rokok, maka pada hari Senin, 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 

                                                           
6
 Fatwa Majlis Tarjih. 

7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2007). 

8
 Robi, Analisa Maslahah, 3. 

9
 http://indahmursyidah.blogspot.co.id/2015/03/bahaya-rokok.html. Diakses pada 26 maret 2017. 

http://indahmursyidah.blogspot.co.id/2015/03/bahaya-rokok.html
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08 Maret 2010 M di Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram Nomor 6//SM/ MTT/III/2010 

tentang hukum merokok.  

Keadaan sosial merupakan potret mengenai kedaan yang tengah terjadi 

di dalam masyarakat, baik yang tampak dalam bentuk yang ada, maupun dalam 

bentuk dinamika. Berbagai permasalahan hukum yang timbul di masyarakat 

itulah yang mendorong munculnya teori sosisologi hukum di masyarakat. 

Kajian sosiologi hukum merupakan kajian yang bersifat empiris, dimana obyek 

kajiannya memandang hukum sebagai kenyataan sosial. 

Langkah yang diambil oleh Muhammadiyah cukup berani, sehingga 

fatwa ini banyak menimbulkan pro dan kontra baik di luar maupun di dalam 

Muhammadiyah sendiri dalam praktiknya. Sebuah hukum dapat berfungsi 

karena telah di mengerti dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Suatu 

hukum dapat berfungsi secara maksimal maka suatu kaidah hukum harus 

memenuhi ketiga macam unsur yaitu unsur secara filosofis, secara yuridis dan 

secara sosiologis. Dimana ketiga unsur tersebut harus dapat berjalan secara 

menyeluruh bukan sebagian.  Dalam Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 disebutkan 

bahwasannya wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak 

setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan shari>‘ah.
10

  

Desa Ngasinan merupakan desa yang terletak disebelah selatan 

kecamatan Jetis. Desa yang berjarak 12 km dari kabupaten kota ini cukup 

                                                           
10

 Fatwa Majlis Tarjih. 
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banyak jamaah Muhammadiyahnya. Jamaah disana mayoritas masih merokok 

dan termasuk perokok aktif. Salah satu jamaah Muhammadiyah di Desa 

Ngasinan mengatakan bahwa “Jika seseorang itu merokok dan tidak sakit 

berarti dia sehat beneran tapi kalau dia merokok lalu sakit berarti dia tidak 

sehat.”11
 Sepertinya jamaah yang satu ini tidak percaya bahwa rokok itu 

mengandung zat yang dapat membahyakan kesehatan sebagaimana hasil 

penelitian dari pakar ilmu kesehatan. 

Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdapat juga 

jamaah Muhammadiyah yang mana dulunya menjual rokok ditokonya, akan 

tetapi setelah mengetahui bahwa rokok itu haram maka sekarang tidak lagi 

menyediakan rokok di tokonya untuk di jual.
12

 

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

mencoba untuk lebih jauh meneliti pandangan jamaah Muhammadiyah di 

Ngasinan menggunakan sosiologi hukum dalam bentuk karya ilmiah yang 

berjudul “TIPOLOGI PANDANGAN JAMAAH MUHAMMADIYAH 

DESA NGASINAN JETIS PONOROGO TENTANG HUKUM ROKOK.”  

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat 

disebutkan beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut:  

                                                           
11

 Lihat transkrip  wawancara 02/W/S/15-07/2017. 
12

 Lihat transkrip  wawancara 06/W/S/02-01/2018. 
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1. Bagaimana analisis sosiologis pandangan jamaah Muhammadiyah Desa 

Ngasinan Jetis Ponorogo tentang hukum rokok? 

2. Bagaimana tipologi pandangan jamaah Muhammadiyah Desa Ngasinan Jetis 

Ponorogo tentang hukum rokok? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  bagaimana analisis sosiologis pandangan jamaah 

Muhammadiyah  Desa Ngasinan Jetis Ponorogo tentang hukum rokok. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tipologi pandangan jamaah Muhammadiyah 

Desa Ngasinan Jetis Ponorogo tentang hukum rokok. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Secara Teoritis, semoga penelitian ini dapat memperluas khazanah 

keilmuwan keIslaman terutama dalam bidang hukum Islam, bagi peneliti 

khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. 

2. Secara keilmuan, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud 

pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi stimulus selanjutnya. Sehingga proses pengkajian 

secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

3. Secara praktis 

a. Memberi sumbangan informasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. 
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b. Memberikan informasi bagi remaja kususnya warga Muhammadiyah 

tentang fatwa haramnya rokok.  

c. Memberikan sumbangan informasi terhadap badan Muhammadiyah 

terkait mengenai pandangan tentang hukum rokok. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumya, tetapi penulis 

menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian 

terhadap Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum rokok ini bukanlah yang pertama kali 

dilakukan, akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai 

fatwa rokok ini, diantaranya adalah:  

Skripsi Muhammad Isnan dengan judul “Perspektif Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah (IMM) Cabang Ponorogo Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/II/2010 Tentang 

Hukum Merokok” di dalam skripsi tersebut yang diteliti adalah pandangan 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ponorogo terhadap Fatwa 

Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

No.6/SM/MTT/II/2010 Tentang Hukum Merokok, dasar pandangan mereka 

(IMM) dan manfaat serta bahaya rokok menurut IMM cabang Ponorogo dalam 

pandangan Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa IMM cabang Ponorogo 
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mendukung dengan adanya fatwa tersebut, yang menerapkan prinsip secara 

berangsur demi kebaikan umat, dan tidak mempersulit, sehingga memudahkan 

anggotanya untuk menyesuaikan fatwa tersebut. Dasar pandangan IMM 

terhadap fatwa merokok berkaitan dengan banyak aspek di lingkungan 

masyarakat, baik dari segi agama, sosial budaya dan politik sehingga titik dasar 

pandangan IMM merujuk pada faktor kesehatan, ekonomi dan faktor sosial. 

Manfaat dan bahaya rokok menurut IMM dari sisi fungsionalitas merokok 

adalah mas}lah}ah yang berhubungan dengan perorangan saja, sedangkan manfaat 

dan bahaya merokok menurut IMM dari segi pandangan Islam adalah melarang 

segala sesuatu yang menimbulakan mad|}arat bagi diri sendiri dan pada diri orang 

lain.
13

     

Selanjutnya dalam karya tulis Robi Darwis yang berjudul “Analisa 

Maslahah Terhadap Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum 

Rokok“ karya tulis tersebut membahas tentang konsep maslahah terhadap Fatwa 

Majlis Tarjih Muhammadiyah, pandangan Majlis Tarjih terhadap maslahah atas 

kehadiran rokok dan pandangan Majlis Tarjih terhadap mafsadah atas kehadiran 

rokok.
14

 Persamaan skripsi ini dengan karya tulis di atas adalah sama-sama 

membahas mengenai Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah, sedangkan 

perbedaannya adalah bahwa karya tulis di atas menganalisis Fatwa Majlis Tarjih 

Muhammadiyah dengan mas{lah{ah dan dalam skripsi ini yang dibahas adalah 

                                                           
13

 Muhammad Isnan, “Perspektif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ponorogo 
Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/II/2010 

Tentang Hukum Merokok” (Skripsi, Ponorogo, 2013). 
14

 Robi, Analisis Maslahah Terhadap Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum 

Rokok,” (Skripsi, Ponorogo, 2011). 



11 

 

 

mengenai pandangan dan tipologi pandangan jamaah Muhammadiyah Ngasinan 

Jetis tentang hukum rokok. 

Selanjutnya skripsi Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “Pengaruh 

Fatwa Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah 

(Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)”. Hasil 

dari penelitian ini adalah mengenai hasil sosialisasi ternyata di Desa Pangkalan 

Kecamatan Sluke sudah mensosialisasikan fatwa Muhammadiyah tentang 

keharaman rokok melalui berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan secara rutin 

oleh warga Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten 

Rembang yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang dihadiri 

oleh jama’ah warga Muhammadiyah, dan pengaruh fatwa rokok terhadap 

pengkonsumsi rokok di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang 

terkait fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan rokok belum memiliki 

dampak yang nyata, sehingga dari segi ekonomi juga belum begitu mengalami 

penurunan. Ini di sebabkan karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri 

terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Walaupun sudah mengatahui 

dengan adanya fatwa yang mengharamkan rokok, jamaah muhammadiyah di 

Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang masih juga ada yang 

mengkonsumsi rokok. Dengan alasan kesulitan untuk meninggalkan rokok, 

karena sudah terbiasa merokok.
15

 

Pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan 

berbagai karya tulis yang telah peneliti sajikan di atas. Pembahasan dalam 

                                                           
15

 M. Abdul Aziz, “Pengaruh Fatwa Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga 

Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)”, (Surakarta: 
Skripsi, 2012). 
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penelitian ini terfokuskan pada pandangan jamaah Muhammadiyah di Desa 

Ngasinan Jetis Ponorogo tentang hukum rokok dan tipologi pandangan jamaah 

Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis Ponorogo tentang hukum rokok 

tersebut. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research (penelitian lapangan), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Peneliti mendatangi dan 

melakukan wawancara atau interview dengan para pihak.  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jadi, penelitian 

dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para 

informan.  

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya jamaah Muhammadiyah di 

Desa Ngasinan Kecamatan Jetis  Kabupaten Ponorogo dan melakukan 

wawancara langsung ke para pihak. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis  

Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi di Desa Ngasinan 
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Kecamatan Jetis  Kabupaten Ponorogo karena menurut pengamatan peneliti, 

banyak jamaah Muhammadiyah di sana, namun masih ada juga dari jamaah 

yang merokok.  

4. Data dan Sumber Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti berupaya menggali data 

dari lapangan yang berkaitan dengan: 

a. Data tentang pandangan jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis 

Ponorogo tentang Hukum Rokok gambaran umum Desa Ngasinan 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

b. Kemudian selanjutnya yaitu data tipologi pandangan jamaah 

Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis Ponorogo tentang hukum rokok 

tersebut.  

c. Data-data lain yang sekiranya menunjang terhadap penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan beberapa metode sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Peneliti melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan 

fokus permasalahan, sehingga dengan secara mendalam data-data 

sehingga dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam hal ini peneliti 
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peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus masalah 

dan beberapa hal yang dapat mendukung dalam memeperoleh data yang 

maksimal. 

b. Dokumentasi, yaitu perolehan data-data dari dokumen dan lain-lain
16

 

yang sekiranya dapat membantu dalam penelitian ini. 

6. Teknik Pengolahan Data  

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan 

pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:
17

 

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara 

satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data. 

Dalam hal ini peneliti meneliti kembali data-data, cara penulisan, bahasa 

dan lain-lain sehingga nantinya dapat mudah dipahami.  

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

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti 

mengorganisasikan data-data telah diperoleh di lapangan sesuai dengan 

kerangka serta fokus masalah yang peneliti bahas dalam skripsi ini. 

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, 

maupun dalil sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal ini peneliti 
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melakukan analisis terhadap data pandangan jamaah Muhammadiyah di 

Desa Ngasinan tentang hukum rokok menggunakan teori sosiologi 

hukum serta teori tipologi masyarakat terhadap fatwa. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diuraikan dari data.
18

  

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:  

a. Reduksi data. Ialah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal 

yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini 

peneliti memeilih data yang penting terkait dengan pandangan serta 

tipologi jamaah Muhammadiyah di Ngasinan Jetis Ponorogo tentang 

hukum rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah. 

b. Display data. Ialah suatu suatu proses pengorganisasian data sehingga 

mudah untuk dianalisa dan disimpulkan. Dalam hal ini peneliti 

mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara 

terkait dengan pandangan jamaah Muhammadiyah di Ngasinan Jetis 

Ponorogo tentang hukum rokok No. 6/SM/MTT/III/2010  yang 

dikeluarkan Muhammadiyah. 

c. Conclution. Yakni dengan mengambil kesimpulan yang merupakan 

langkah ketiga dalam proses analisis. Metode yang peneliti guanakan 

dalam hai ini adalah metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali 

dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan 
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selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.
19

  

Dalam prakteknya peneliti dengan terlebih dahulu mengemukakan teori 

sosiologi hukum kemudian respon masyarakat terhadap fatwa yang mana 

dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari respon masyarakat 

terhadap fatwa-fatwa MUI. Selanjutnya peneliti menjelaskan data yang 

peneliti peroleh dari lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

8. Pengecekan dan Keabsahan data 

Pengecekan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang akan dikumpulkan.
20

 Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data 

yang telah diberikan selama ini setelah di cek kembali pada sumber data 

asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data 

yang pasti kebenarannya.  
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Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan 

kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah 

masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.  

b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau 

makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian 

juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
21

 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan 

pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi 

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.  

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 
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berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
22

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan 

pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan 

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lain dengan 

harapan nantinya diperoleh pemahaman yang utuh dan padu.   

Sistematika pembahasan  dalam skripsi ini secara garis besar adalah: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  
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BAB II:  SOSIOLOGI HUKUM  DAN TIPOLOGI RESPON 

MASYARAKAT   

Bab ini merupakan landasan teori yang terbagi dalam dua sub 

bab pembahasan yang digunakan untuk menganalisa 

permasalahan-permaslahan yang di angkat dalam skripsi ini. 

Isi dari sub bab pertama terdiri atas: sosiologi hukum. Sub bab 

kedua terdiri atas: tipologi respon masyarakat. 

BAB III:  PANDANGAN JAMAAH MUHAMMADIYAH DESA 

NGASINAN JETIS PONOROGO TENTANG HUKUM 

ROKOK . 

Bab ini merupakan data-data merujuk pada himpunan data 

wawancara dan berbagai data yang berhubungan dengan 

skripsi ini. Isi dari bab ini adalah sekilas tentang 

Muhammadiyah serta fatwanya, gambaran umum Desa 

Ngasinan Jetis Ponorogo, pandangan jamaah Muhammadiyah 

di Desa Ngasinan Jetis Ponorogo terhadap dasar hukum fatwa 

dan tipologi pandangan jamaah tentang hukum rokok tersebut. 

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN JAMAAH MUHAMMADIYAH 

DESA NGASINAN JETIS PONOROGO TERHADAP 

FATWA TENTANG HUKUM ROKOK. 

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang 

meliputi: analisis sosiologis pandangan jamaah 

Muhammadiyah tentang hukum rokok dan tipologi pandangan 

jamaah Muhammadiyah tentang hukum rokok. 
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BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan 

sekaligus saran-saran dan penutup.  
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BAB II 

SOSIOLOGI HUKUM DAN TIPOLOGI RESPON MASYARAKAT  

 

A. Sosiologi Hukum 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Pemaknaan sosiologi hukum dapat dimulai dengan menjelaskan 

terlebih dahulu makna sosiologi dan hukum itu sendiri. Secara etimologis 

sosiologi berasal dari dua kata latin yaitu socius artinya teman, sahabat, dan 

kawan sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian 

sosiologi adalah ilmu tentang cara berteman, berkawan, bersahabat, atau 

cara bergaul dalam masyarakat. Sosiologi juga dapat diartikan suatu ilmu 

terapan atau studi tentang masyarakat (applied science) yang menyajikan 

cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna guna 

memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang yang perlu 

ditanggulangi.
23

Sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai ketentuan-

ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat 

mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa sebagai ketentuan 

yang menetapkan tentang sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, 

dan terlarang untuk dikerjakan. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan sosiologi hukum adalah 

suatu kajian ilmu sosial yang terhadap hukum yang berlaku di masyarakat 
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mengenai segala perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab 

lahirnya hukum di dalam masyarakat.
24

 Untuk mempermudah pemahaman 

dalam mengartikan sosiologi hukum di bawah ini penulis paparkan 

beberapa pngertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain: 

a. Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan sosiologi hukum adalah 

cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis 

dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala 

sosial lainnya.
25

 

b. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan sosiologi hukum adalah pengetahuan 

hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 

c. R. Otjo Salman, mendefinisiakn bahwa sosiologi hukum adalah 

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 

lainnya secara empiris analitis.   

Dari pemaparan dan berbagai pendapat para ahli diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu metode untuk 

mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari di dalam 

masyarakat.Sosiologi hukum sendiri merupakan cabang dari kajian 

sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara 

aneka macam gejala sosial.Sehingga dalam kajiannya sosiologi hukum 

lebih banyak memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum sebagai bagian 

dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sosiologi 
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hukum tidak akan puas hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan 

yang tertulis yang terkodifikasi dalam Undang-Undang, akan tetapi lebih 

mengarah kepada kenyataan hukum yang yang terjadi di dalam masyarakat. 

2. Teori Sosiologi Hukum  

Keadaan sosial merupakan potret mengenai kedaan yang tengah 

terjadi di dalam masyarakat, baik yang tampak dalam bentuk yang ada, 

maupun dalam bentuk dinamika.Berbagai permasalahan hukum yang 

timbul di masyarakat itulah yang mendorong munculnya teori sosisologi 

hukum di masyarakat.Kajian sosiologi hukum merupakan kajian yang 

bersifat empiris, dimana obyek kajiannya memandang hukum sebagai 

kenyataan sosial.
26

 

Sosiologi hukum sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia 

yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat telah 

banyak memberikan metode untuk melihat berlakunya hukum di 

masyarakat.Ada banyak teori yang diungkapkan berbagai pakar seperti 

teori solidaritas oleh Emile Durkheim, teori ini menghubungkan antara 

kaidah-kaidah hukum dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam 

masyarakat.Kemudian teori ini oleh Henry Maine ditegaskan bahwa 

perkembangan diawali dari status kontrak dinilai sesuai dengan 
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perkembangan dari masyarakat sederhana dan homogen ke masyarakat 

yang telah kompleks susunannya bersifat heterogen.
27

 

Beberapa teori yang penulispaparkan diatas sekedar menunjukkan 

betapa banyaknya teori sosiologi hukum yang berkembang sejalan dengan 

perkembangan manusia itu sendiri. Namun dalam pembahasan ini penulis 

akan fokus terhadap tiga teori yaitu teori kesadaran dan kepatuhan hukum 

serta teori efektivitas hukum untuk mengungkapkan kenyataan hukum yang 

yang sesungguhnya dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian.  

Teori di atas dianggap cukup penting untuk mengkaji berlakunya 

hukum di masyarakat karena kedua unsur tersebut merupakan alat penentu 

terjadinya keefektifan suatu perundang-undangan. Di bawah ini penulis 

akan membahas secara rinci teori-teori di atas:  

a. Kesadaran Hukum 

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga 

masyarakat sebagai penentu sahnya suatu kaidah hukum positif tertulis. 

Ide tentang kesadaran  masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif 

tertulis dikemukakan di dalam ajaran-ajaran tentang Rechtsgfuhl dan 

Rechtsbewusstsein yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat 

warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.  

Di dalam ilmu hukum dibedakan antara kesadaran hukum dan 

perasaan hukum.Persaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum 

yang timbul secara serta merta dari masyarakat, sedangkan kesadaran 
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hukum merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian 

tersebut yang telah dilakukan melalui penafsiran-penafsiran ilmiah. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kesadaran 

hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya 

“sadar” ”tahu” dan “mengerti”, dengan demikian secara ringkas makna 

“kesadaran” memiliki arti “keadaan mengetahui atau mengerti, 

keinsafan.”28
 

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani 

dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan 

yang terdapat di dalamnya.Kesadaran hukum artinya tindakan dan 

perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari 

manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-

pesan yang terdapat dalam hukum.
29

 

Masalah kesadaran hukum sebenarnya menunjuk pada 

interdepedensi mental dan interpenetrasi mental yang masing-masing 

berorientasi “aku” dan “kami” nya manusia. Kesadaran tersebut telah 

mendarah daging sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar dari 

wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. 

Dari berbagai uraian di atas dapat di pahami bahwa, kesadaran 

hukum sebenarnya adalah nila-nilai yang terdapat dalam diri manusia 

tentang hukum yang ada, yakni berfungsinya hukum karena telah di 
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mengerti dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri.Teori kesadaran 

hukum dianggap sebagai mediator antara hukum dan perilaku manusia 

baik secara individual maupun kolektif, oleh karenanya kesadaran 

hukum  banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan 

perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku 

manusia dalam masyarakat. 

Dari teori ini juga memberikan indikator-indikator yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam membentuk kesadarannya terhadap 

hukum,
30

 antara lain: 

1) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-

perilaku tertentu di atur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun 

tidak tertulis.  

2) Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, 

terutama dari segi isinya.  

3) Sikap hukum, artinya seseorang tersebut mempuyai kecenderungan 

untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.  

4) Perilaku hukum (behavor), artinya dimana seseorang berperilaku 

sesuai hukum yang berlaku. 

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa keempat indikator 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebenarnya menunjuk pada 
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tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam 

perwujudannya.Apabila hanya mengetahui hukum, maka dapat 

dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun 

jika ia telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran 

hukumnya tinggi.  

b. Kepatuhan Hukum 

Seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia 

menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain terhadap 

perilakunya.Dalam ilmu sosiologi hukum, masalah kepatuhan hukum 

terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup 

banyak dibicarakan serta menjadi pusat perhatian sebagai basis-basis 

atau dasar-dasar dari kepatuhan hukum tersebut. 

Di bawah ini beberapa teori seputar kepatuhan hukum yang dikutip 

oleh Hendra Akhdiyat, mengemukakan bahwa: 

1) Menurut Wallace berpendapat bahwa kerangka  kognitif yang 

terbentuk dalam pikiran warga masyarakat didasarkan pada 

pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. 

Kerangka tersebut merupakan sistem nilai yang merupakan bagian 

dari etos kebudayaan, sifat nasional, ataupun struktur kepribadian. 

Disini tercermin proses kepatuhan terhadap hukum dari warga 

masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan bagian dari kebudayaan yang 

mencerminkan struktur kepribadian masyarakat sebagai hasil 

pemikiran yang diwarnai oleh pengalaman dari pergaulan antar 

individu dalam kerangka kognitif. 
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2) Menurut Hovland, Janle dan Kelly, mereka berpendapat bahwa 

keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan 

motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat terhadap 

hukum. Sebenarnya keinginan tersebut tidak semata-mata karena 

penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok, tetapi karena 

adanya kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan 

kelompoknya, kesadaran tentang beratnya keadaan apabila berada 

di luar kelompok, dan adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang 

mempengaruhi kelompoknya.  

Dalam kajian sosiologi hukum seseorang menaati hukum dapat 

ditinjau melalui beberapa hal,
31

 diantaranya:  

1) Compliance 

Menurut teori ini seseorang taat terhadap hukum karena 

hukuman (sanksi).Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan 

tentang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha 

untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan 

yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri.Kekuatan yang 

mempengaruhi didasarkan pada alat-alat kendali dan sebagai 

konsekuensinya orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya 

di bawah pengawasan. 

2) Identification  
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Ketaatan yang bersifat identification maksudnya adalah 

kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan 

seseorang menjadi rusak.Pengertian identifikasi disini adalah suatu 

penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan 

pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara 

keanggotaannya di dalam suatu masyarakat. 

3) Internalization 

Ketaatan yang bersifat internalization maksudnya adalah 

ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa 

aturan tersebut sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. 

Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku 

sebab ia menemukan isinya yang pada hahikatnya memberi 

penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai yang 

dirasakan oleh setiap orang, sehingga ada kesadaran dari untuk 

membuat seseorang menaati hukum  dengan baik.  

Dari faktor di atas terlihat bahwa di dalam relitasnya seseorang 

dapat menaati hukum hanya karena tergantung pada situasi dan 

kondisinya.Pada saat tertentu orang menaati hukum hanya didasarkan pada 

satu faktor saja, namun juga dimungkinkan disebabkan karena ketiga-

tiganya.Disamping karena aturan itu sesuai dengan nilai intristik yang 

dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan 

baik dengan seseorang. 

c. Konsep SociologiOf Law 
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Sociologi of law yang oleh Roscoe Pound di padang sebagai studi 

sosiologi yang sebenarnya berbasis pada konsep hukum sebagai suatu 

alat pengendalian sosial. Sociologi of law berkenaan dengan suatu 

pengujian terhadap pertanyaan mengapa suatu perangkat hukum dan 

tugas-tugasnya dibuat.Ia memandang hukum sebagai produk suatu 

sistem sosial dan sebagai suatu alat untuk mengendaikan dan mengubah 

sistem. Dalam bukunya “An Introduction To The Phylosphy 

OfLaw”Pound menegaskan bahwa hukum itu bertugas untuk memenuhi 

kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan menurut 

pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban 

hukum. Lebih lanjut Pound berpendapat bahwa hukum adalah alat 

untuk mempengaruhi masyarakat, oleh karenanya demi memenuhi 

perannya tersebut Roscoe Pound banyak mengedepankan rasa 

keadailan yang tumbuh di masyarakat. 

Rekayasa hukum mempunyai fungsi utama dalam melakukan kontrol 

sosial. Hukum adalah suatu bentuk khusus darikontrol sosial, 

dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan ajaran yang otoritatif, 

serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum serta 

administrasi.Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah 

sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Keadilan bukanlah 

hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan.Ia 

merupakan suatu hal dari penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan 

penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan 

keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, 
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melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya 

terletak pada konsep kepentingan.Ia mengatakan bahwa sistem hukum 

mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-

kepentingan tersebut. Dengan menentukan batasan-batasan pengakuan 

atas kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta 

diterapkan oleh proses  peradilan memiliki dampak positif serta 

dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha 

menghormati kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan 

ditetapkan.  

Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial 

bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Selanjutnya kelangkaan 

mendorong kebutuhan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang 

mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta mengalihkan 

sebagian dari kepentingan-kepentingan itu.Ia menyatakan bahwa 

hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan 

menjamin keamanannya. Hukum memilih berbagai kepentingan yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan  dan menegembangkan peradapa. 

Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai kelompok 

kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan 

kepentingan publik atau sosial.Semua itu diamankan melalui status hak 

hukum. 

3. Teori Efektivitas Hukum 

Sebagaimana yang telah kami bahas sebelumnya bahwa masalah 

kepatuhan hukum dan kesadaran hukum merupakan cerminan sejauh 
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mana hukum itu berfungsi secara efektiv di masyarakat.Studi 

efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang melibatkan strategi 

perumusan masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara 

realitas hukum dengan idealnya hukum.Secara khusus terlihat jenjang 

antara hukum dengan tindakan dengan hukum dalam teori. Dengan kata 

lain studi efektivitas hukum berusaha untuk memperlihatkan antara low 

in books dan low in action.   

Tema pokok dari studi efektivitas hukum ialah untuk mengetahui 

sejauh mana hukum itu dapat diberlakukan.Dalam studi efektivitas 

hukum kita dapat saja menelusuri faktor-faktor yang terlibat, baik itu 

faktor yang berkenaan dengan perwujudan perilaku hukum maupun 

faktor kendala.
32

 Pada studi efektivitas hukum, undang-undang di nilai 

menyimpan beberapa norma dan ketentuan yang hendak ditaati oleh 

masyarakat. Tujuan dari norma tersebut adalah untuk membujuk 

manusia agar berperilaku sesuai aturan, karena pada prinsipnya perilaku 

manusia dapat dimotivasi agar sejalan dengan norma tersebut.
33

 

Secara sosiologi, perundang-undangan mempunyai dua fungsi 

utama, yakni sebagai legalisasi dan legeslasi.Legalisasi berarti 

mengesahkan gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat, sehingga 

perundang-undangan merupakan sarana untuk mengadakan 
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pengendalian sosial dan memperlancar interaksi sosial. Sedangkan 

legislasi merupakan proses mengadakan pembaharuan, sehingga 

perundang-undangan merupakan sarana untuk  menciptakan yang baru. 

Fungsi-fungsi itu biasanya tercermin dalam perundang-undangan  

semisal tentang dalam penjelasanya atau memberikan penekanan salah 

satu fungsi saja. 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka masalah pokok 

efektivitas dalam proses perundang-undangan sebagai berikut:
34

 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

2) Kondisi sosial yang mempengaruhi realisasi hukum 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi 

4) Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelembagaan 

Berbagai pengertiam hukum sebagaimana terurai di atas, 

menunjukkan kepada kita bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang 

mengarah kepada pemberlakuam hukum secara efektif.Oleh sebab itu, 

pembuatan hukum harus benar-benar mengarah pada fungsinya sebagai 

sarana pengaturan dalam masyarakat. 

Dalam sosiologi hukum berlakunya suatu hukum di masyarakat 

dapat diamati dengan tiga pendekatan,
35

 antara lain: 
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1) Hukum berlaku secara filosofis, yaitu apabila kaidah tersebut sesuai 

dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. 

2) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk menurut 

cara yang telah ditetapkan, dimana kaidah tersebut sejalan dengan 

cita-cita masyarakat. 

3) Hukum berlaku secara sosiologis, yaitu apabila kaidah tersebut 

dapat dipaksakan berlakunya dimasyarakat atau kaidah tersebut 

berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. 

Jika ditelaah secara mendalam, agar suatu hukum dapat berfungsi 

secara maksimal maka suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga 

macam unsur tersebut.Dimana ketiga kaidah di atas harus dapat 

berjalan secara menyeluruh bukan sebagian.Karena jika hukum yang 

hanya berlaku secara yuridis, kemungkinan besar kaidah tersebut 

merupakan kaidah mati, bila hanya berlaku secara sosiologis maka 

kaidah tersebut merupakan kaidah pemaksa, dan jika hanya berlaku 

secara filosofis maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan 

hukum yang dicita-citakan. 

Berkenaan dengan berfungsinya hukum di dalam masyarakat, 

menurut Soerjono Soekanto ada empat faktor yang 

mempengaruhinya,
36

 yaitu” 

                                                           
36

 Soerjono, Kegunaan Sosiologi, 57.  



35 

 

 

1) Kaidah hukum atau peraturannya itu sendiri. Pada bagian ini 

seorang peneliti berusaha melihat kembali aturan yang telah ada 

apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah belum. 

2) Penegak hukumnya. Petugas penegak hukum mencangkup ruang 

lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas 

pada strata atas menengah dan bawah. Di dalam menjalankan 

tugasnya maka petugas seyogyanya harus mempunyai pedoman 

yang mencangkup ruang lingkup tugasnya, karena penegak hukum 

memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. 

3) Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Secara sederhana 

fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Tidak mungkin aturan akan terlaksana dengan baik tanpa adanya 

sarana prasarana yang mendukung.  

4) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 

Artinya, bahwa derajat keputusan masyarakat terhadap hukum 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum tersebut dalam 

masyarakat.   

 

B. Respon Masyarakat Terhadap Fatwa  

Pemikiran keislaman adalah sebuah upaya memahami nilai-nilai 

yang terkandung dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pencerahan 

terhadap umat manusia untuk kesejahteraan dan kebaikan hidup .Hidup dan 

kehidupan pada hakekatnya ditentukan oleh manusia sendiri, sehingga akses 

yang dihasilkan baik atau buruk dalam kehidupan itu sangat ditentukan oleh 
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manusia.Sesungguhnya nilai titik urgensitas peran dan fungsi ajaran Islam 

sebagai pendorong peningkatan kualitas hidup umat manusia agar dapat 

memposisikan umat manusia pada harkat dan martabatnya yang paling 

luhur.Namun demikian, untuk mencapai misi ajaran Islam yang membawa 

rahmat atau kebaikan bagi seluruh umat manusia dalam koridor pamahaman 

tentang ajaran Islam. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara 

legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat 

signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan 

pemberi nasehat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran 

program pemerintah.Sejak awal berdiri hingga saat ini MUI telah 

mengeluarkan beberapa fatwa.Fatwa-fatwa tersebut menyangkut banyak hal, 

seperti bidang agama, sosial, dan persoalan ilmiah lainnya. 

Ragam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak semuanya laris manis 

diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat 

dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di 

masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri.Fatwa tentang larangan 

menghadiri perayaan Natal bagi kaum muslimin dan penggunaan alat 

kontrasepsi dalam keluarga berencana pernah menjadi permasalahan yang 

cukup rumit saat itu.Hamka yang ketika itu selaku ketua umum MUI harus 

bergulat dengan pemerintah.
37
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Tanggapan dan respons dari berbagai pihak terhadap fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) memang cukup beragam.Terkadang dari 

masyarakat maupun golongan ada yang setuju dan juga ada yang tidak 

setuju terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.Akan tetapi bahwa 

menetapkan fatwa keagamaan adalah bagian dari fungsi dan tugas MUI 

sejak didirikan dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Seluruh 

Indonesia pada 1975.Dalam Pedoman Dasar MUI yang disahkan ketika itu 

digariskan fungsi dan tugas MUI. 

Masyarakat memandang bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

adalah lembaga yang kredibel, mewakili seluruh komponen umat Islam 

Indonesia dan menjujung tinggi netralitas di dalam menetapkan fatwa-

fatwanya, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkannya dapat 

dipertanggunjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah penetapan hukum dalam 

Islam serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman 

serta teknologi. Namun, masyarakat melihat bahwa sosialisasi fatwa MUI 

kepada masyarakat masih kurang, sehingga sebagian besar masyarakat 

belum mengetahui keberadaan fatwa yang berakibat kurangnya masyarakat 

dalam mengikuti fatwa-fatwa MUI.Masyarakat mensikapi fatwa-fatwa MUI 

sesuai dengan kedudukan fatwa sebagai hukum yang tidak mempunyai 

kekuatan mengikat umat Islam.Sehingga, tidak ada kewajiban bagi umat 

Islam untuk selalu mengikuti fatwa MUI.Sebaliknya, masyarakat 

mempunyai hak untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa MUI.
38
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Sebagian masyarakat menilai bahwa MUI telah selangkah lebih maju 

dengan keberaniannya menetapkan rumusan tersebut.MUI dinilai telah lebih 

responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah 

masyarakat.Keputusan yang berkaitan tentang golongan putih, rokok dan 

pernikahan dini misalnya disebut sebagai contoh rersponsifnya 

MUI.Meskipun ada juga kelompok masyarakat yang menyayangkan 

mengapa MUI tidak mengharamkan rokok secara mutlak dan hanya 

menyatakan bahwa ada dua pendapat tentang rokok yakni makruh dan 

haram serta mengharamkan rokok bagi anak-anak, wanita hamil dan 

merokok di tempat umum.Sementara kelompok masyarakat lainnya menilai 

bahwa MUI terlalu gegabah dengan mengeluarkan rumusan 

tersebut.Sebagian dari kelompok ini menyatakan bahwaMUI terlalu berani 

menetapkan haramnya sesuatu masalah yang oleh al-Qur’an maupun Hadits 

tidak disebutkan keharamannya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa 

keputusan MUI itu sebagai bentuk ketidakpedulian MUI terhadap persoalan 

masyarakat. Menurutnya, keputusan pengharaman rokok misalnya secara 

tidak langsung akan mematikan mata pencaharian sebagian masyarakat yang 

tergantung pada produksi dan perdagangan rokok dan tembakau. Menurut 

mereka, pengharaman rokok ketika kondisi perekonomian masyarakat lagi 

sekarat tak cukup bijaksana.Banyak orang yang setuju perihal pelarangan 

rokok.Namun, yang mereka tolak adalah fatwa pelarangan itu dikeluarkan di 
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saat masyarakat dilanda krisis.Kita tahu, kondisi makro ekonomi Indonesia 

ambruk sebagai akibat lanjutan dari krisis yang berlangsung di hulu, 

Amerika Serikat.Begitu juga, sektor riil masih belum pulih ketika diterjang 

badai krisis tahun 1997.Demikan pula keputusan tentang haramya golongan 

putih dinilai telah melanggar hak masyarakat untuk menggunakan atau tidak 

menggunakan hak pilihnya. 

Dalam perumusan fatwa-fatwa MUI senantiasa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yang sebagian bersifat politik.Beberapa fatwa hanya terikat 

pada satu faktor, tetapi ada pula yang terikat gabungan beberapa faktor, 

sehingga sering mempersukar penentuan faktor mana yang paling 

berpengaruh. 

Faktor pertama yang mempengaruhi dalam perumusan fatwa-fatwa 

itu rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan 

pemerintah.Contohnya fatwa tentang penyembelihan hewan dengan mesin 

dan keleuarga berencana (KB).Akan tetapi, keinginan untuk mendukung 

kebijakan pemerintah itu tidaklah berarti bahwa fatwa-fatwa tersebut tidak 

berdasarkan keagamaan.Sebenarnya banyak juga fatwa itu yang diberi 

alasan yang sungguh-sungguh kuat dari segi agama. Faktor kedua yang ikut 

berperan, yakni keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan-

tantangan zaman modern, ternyata banyak diantara fatwa yang menunjukkan 

telah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi perkembangan  modern. 

Fatwa yang memperbolehkan menyumbangkan kornea mata merupakan 

fatwa yang mencoba menanggapi perkembangan modern dalam bidang 

kedokteran. 
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Faktor ketiga yang harus dicatat dalam perumusan fatwa ialah 

berkaitan dengan hubungan antar agama.Terbukti bahwa perumusan 

beberapa fatwa telah dipengaruhi oleh persaingan sejak lama dan saling 

tidak percaya antar umat Islam dan kaum Kristen di negeri ini.Fatwa 

mengenai larangan umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal telah 

dipengaruhi langsung oleh masalah persaingan antar golongan agama. 
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BAB III 

PANDANGAN JAMAAH MUHAMMADIYAH DESA NGASINAN JETIS 

PONOROGO TENTANG HUKUM ROKOK 

A. Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 

1. Pengertian Fatwa  

Fatwa atau ifta‘berasal dari kata afta‘ yang artinya memberi 

penjelasan. Secara sederhana fatwa memiliki arti, usaha untuk 

memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang 

yang belum mengetahuinya. Sedangkan secara istilah, fatwa adalah 

jawaban hukum yang diberikan oleh seorang mufti mengenai suatu 

permasalahan konkrit yang dipertanyakan oleh seorang penanya 

(mustafti). Atau dalam bahsa ringannya, penjelasan kepada penanya 

tentang hukum kasus yang ditanyakan.  

2. Pengertian Tarjih dan Tajdid 

Secara etimologis tarjih berarti “menguatkan” sedangkan secara 

terminologis ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh: 

a. Menurut ulama Hanafiyah 

Memunculkan adanya tambahan bobot dari salah satu dua dalil yang 

sama (sederajat) dengan tambahan yag tidak berdiri sendiri. 

b. Menurut jumhur ulama 

Menguatkan salah satu dalil yang d}anni dari yang lainnya untuk 

diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.
39
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3. Profil Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
40

 

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 

Dzulhijah 1330 bertepatan dengan 18 November 1912 M di Yogyakarta. 

Misi utama yang dibawa Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) 

pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan 

oleh Muhammadiyah ialah seperti yang dikemukakan oleh M. Djindar 

Tamimy : maksud dari kata “tajdid” yang artinya pembaharuan adalah 

mengenai dua segi, ialah dipandang dari pada/menurut sasarannya: 

Pertama: berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada 

keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sasarannya 

mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya 

tetap/tidak berubah-ubah. 

Kedua:    berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid 

itu sasaranya mengenai masalah seperti: metode, sistem, 

teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa 

itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi/ruang dan waktu. 

 

4. Fatwa Muhammadiyah Tentang Rokok 

Pada tahun 2010 Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang 
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Hukum Rokok yang mana sebelumnya pada tahun 2005 majlis ini 

mengeluarkan fatwa makruh tentang rokok. Berikut adalah sekilas poin 

penting dalam fatwa haramnya rokok tersebut: 

Menimbang : 1) Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya 

pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal 

mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang 

menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan 

upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan 

fatwa tentang hukum merokok;  

 2) Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 

dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu 

ditinjau kembali; Mengingat : Pasal 2, 3, dan 4 Surat 

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

No.08/SK-PP/I.A/8.c/2000;  

Memperhatikan:1) Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang 

FikihPengendalian Tembakau yang diselenggarakan 

pada hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H yang 

bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok 

adalah haram;  

2) Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat 

Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 

1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M. 

Setelah menimbang serta memperhatikan hal-hal yang diungkapkan 

di atas maka Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyahakhirnyamemutuskan: 

FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK 

Pertama : Amar Fatwa  

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup 

sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari 

tujuan syariah (maqa>s}id al-shari>‘ah);  
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:  

a) Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba>’is| yang 

dilarang dalam Q. 7: 157,  

b) Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke 

dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri 
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secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan 

larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29, 

c) Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang 

terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan 

berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan 

para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan 

prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan 

membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain,  

d) Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun 

yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam 

beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan 

merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan 

sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang 

setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan, 

e) Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi 

perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka 

pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan 

mubadhir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27,  

f) Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah 

(maqa>s}id al-shari>‘ah), yaitu (1) perlindungan agama (h}ifz} ad-di>n), 
(2) perlindungan jiwa/raga (h}ifz}an-nafs), (3) perlindungan akal 

(h}ifz} al-‘aql), (4) perlindungan keluarga (h}ifz}an-nasl), dan (5) 

perlindungan harta (h}ifz}al-ma>l).  
3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri 

dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q. 66: 6 

yang menyatakan, “Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka.”  
4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya 

dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari 

kebiasaan merokok dengan mengingat Q. 29: 69, “Dan orang-orang 

yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami 

tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah 

benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q. 2: 286, 
“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan 
kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan 

memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;” dan untuk itu pusat-
pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan 

adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang 

berupaya berhenti merokok.  

5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip at-tadri>j (berangsur), 

at-taysi>r (kemudahan), dan ‘adam al-haraj (tidak mempersulit).  

6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok 

yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.  

Kedua: Tausiah  
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1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar 

berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai 

bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi 

munkar.  

2.Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada 

semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan 

masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.  

3.  Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan 

bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan 

kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang 

konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan 

cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-

undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi 

muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan 

memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi 

petani tembakau.
41

 

 

B. Gambaran Umum Desa Ngasinan Jetis Ponorogo 

1. Keadaan Geografis 

Desa Ngasinan merupakan salah satu desa yang terletak di 

kecamatan Jetis Ponorogo. Desa Ngasinan sendiri berjarak kurang lebih 

4,5 km dari kota kecamatan yang jika ditempuh dengan kendaraan 

bermotor memakan waktu sekitar 16 menit. Sementara jarak dengan ibu 

kota kabupaten kurang lebih 12 km dengan jarak tempuh kurang lebih 30 

menit
42

 dengan transportasi yang relatif lancar, dalam pengertian telah 

dihubungkan oleh jalan protokol yang cukup luas dan beraspal. 
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Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/2010. 

42
Profil Desa Ngasinan tahun 2015. 
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Desa Ngasinan yang terletak di kecamatan Jetis ini memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut:
43

 

Tabel I 

Batas wilayah Desa Ngasinan 

Batas Berbatasan dengan: 

Sebelah Utara  Desa Jetis Kecamatan Jetis 

Sebelah Selatan  Desa Bedi Wetan Kecamatan Bungkal 

Sebelah Barat  Desa Bajang Kecamatan Balong 

Sebelah Timur  Desa Campursari Kecamatan Sambit 

 

2. Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk Desa Ngasinan kurang lebih 5081 orang dengan 

orang dan dengan 1957 kepala keluarga. Secara lebih rinci dapat dilihat 

dalam tabel berikut:
44

 

Tabel II 

Potensi sumber daya manusia 

No Keterangan Jumlah 

1. Laki-laki  2513 orang 

2. Perempuan 2568 orang 
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3. Jumlah total (1+2) 5081 orang 

4. Kepala keluarga  1597 KK 

 

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Ngasinan tergolong cukup baik, 

terbukti dari jumlah penduduk yang ada sekitar 439 diantaranya sudah 

berpendidikan tingkat D1, D2, D3, S1 dan S2. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel III 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

No Keterangan Jumlah 

1. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 

sekolah  

5 orang  

2. Usia 19-56 yang tidak pernah sekolah  36 orang  

3. Usia 19-56 yang tidak tamat SD  299 orang  

4. Usia 19-56 yang tidak tamat SLTP  1366 orang 

5. Usia 19-56 yang tidak tamat SLTA 105 orang  

6. Tamat SD/sederajat 1400 orang 

7. Tamat SMP/sederajat 680 orang  

8. Tamat SMA/sederajat 520 orang  

9. Tamat D1/sederajat 52 orang 

10. Tamat D2/sederajat 149 orang  
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11. Tamat D3/sederajat 48 orang 

12. Tamat S1 181 orang 

13. Tamat S2 9 orang  

 

C. Pandangan Jamaah Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok 

Hukum mengenai haramnya rokok tidaklah disebutkan secara 

gamblangatau eksplisit berdasarkan sebuah larangan yang tercantum dalam 

al-Qur’an maupun al-Hadits. Dengan sebab inilah maka hukum rokok masih 

menjadi perdebatan yang menarik dalam era ulama kontemporer saat ini. 

Hukum keharaman rokok itu sendiri dikeluarkan oleh  Majlis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 yang pada 

sebelumnya menghukumi bahwa rokok itu makruh pada tahun 2005. Hukum 

keharaman rokok itu sendiri baru diluncurkan pada masa ulama sekarang 

setelah dilakukan penelitian terhadap rokok dan ternyata banyak zat 

berbahaya yang terkandung didalamnya yang menurut ilmu kesehatan dapat 

memicu timbulnya berbagai macam penyakit berbahaya. Dengan athar 

tersebut yang dapat membahayakan tubuh manusia sehingga rokok dianggap 

bertolak belakang dengan maqa>s}id al-shari>‘ah.  

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah 

mengeluarrkan fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 bahwa merokok haram, 

namun pada prakteknya masih ada dari jamaah Muhammadiyah sendiri yang 

melakukan aktifitas tersebut.Pengharaman ini dengan dasar bahwa merokok 

termasuk kategori perbuatan melakukan khaba>‘is, merokok mengandung 

unsur kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara 
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berlahan, merokok membehayakan diri sendiri dan orang lain, pembelanjaan 

uang untuk rokok merupakan perbuatan pemborosan dan merokok di anggap 

bertentangan dengan maqa>s{id al-shar>i‘ah.  

Akan tetapi banyak jamaah yang tidak setuju dasar hukum tersebut. 

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan jamaah Muhammadiyah di Desa 

Ngasinan yang bernama bapak Munirul Ikhwan yang merupakan lulusan 

Politeknik Madiun sekaligus ketua RT ini, beliau menyatakan bahwa: 

“Kalau saya tidak setuju dengan fatwa itu mas, menurut saya jika 

masalah kesehatan yang dijadikan pertimbangan di dalamnya tidak 

cukup, buktinya saya sudah merokok kurang lebih 10 tahun tetap 

sehat tidak apa-apa. Jika seseorang itu merokok dan tidak sakit 

berarti dia sehat beneran tapi kalau dia merokok lalu sakit berarti dia 

tidak sehat. Merokok, buat saya sendiri dapat memberikan inspirasi 

tersendiri (imajenasi jalan) dan juga saat kerja (service komputer) 

membantu saya agar tidak ngantuk dan lebih rileks.”45
 

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Jimin, bapak dua 

anak ini mengatakan bahwa: 

“Saya tidak tahu fatwa tersebut mas. Kalau menurut saya, saya tidak 
setuju dengan fatwa itu, karena sudah biasa merokok itu mas. Saya 

merokok juga sudah lama dan sampai saait ini sehat-sehat saja.”46
 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh bapak Narto yang tidak 

merasakan efek negatif dari rokok, seseorang yang berprofesi sebagai tukang 

kebun di SMP Jetis ini mengatakan bahwa: 

“Menurut saya sesuai apa yang saya rasakan selama ini rokok telah 

memberikan manfaat tersendiri untuk saya mas. Seperti rasa nyaman 

rileks,enak pokoknya mas. Jadi jika rokok dikatakan membahayakan 

saya kurang setuju .”47
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Munirul Ikhwan, bapak Jimin 

serta bapak Narto dapat disimpulkan bahwa dampak negatif rokok tidak 

dirasakan oleh mereka, tampaknya argurmen yang disampaikan oleh bapak 

Munirul Ikhwan benar adanya jika seseorang itu merokok dan tidak sakit 

berarti dia sehat beneran tapi kalau dia merokok lalu sakit berarti dia tidak 

sehat. 

Jika rokok haram secara otomatis pabrik rokok akan ditutup. 

Sedangkan pabrik rokok sendiri sudah cukup banyak membantu baik dari 

segi pajak maupun penyerapan tenaga kerja. Jika di tutup maka akan lebih 

banyak lagi pengangguran di negara ini, sedangkan pemerintah sendiri 

kalang kabut dalam menangani masalah yang satu ini. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak ataupun pendapatan yang 

diterima oleh negara dari rokok cukup fantastis yaitu sebesar Rp 7,9 triliun 

pada tahun 2016. Menurut hemat penulis sendiri hal tersebut merupakan 

salah satu hal yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam upaya 

memaksimalkan pengendalian tembakau di Indonesia. Sehingga berdampak 

pada tidak munculnya keinginan baik dari pemerintah ataupun badan hukum 

untuk mengurangi atau bahkan menekan warga negara Indonesia dalam 

mengkonsumsi rokok. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yani, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Tidak setuju, karena sudah lama saya merokok dan sampai saat ini 
tidak terjadi apa-apa. Merokok sudah merupaka hal yang biasa mas 
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disini. Kalau tidak merokok rasanya canggung jika berkumpul 

dengan rekan-rekan saat ngopi atau waktu ada acara masyarakat 

seperti nikahan, sunatan atau yang lain karena pasti ada rokok 

disitu.”48
 

 

Hal seperti yang diungkapkan oleh bapak Yani memang sudah 

menjadi hal yang biasa dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan 

artian memang sudah menjadi adatnya mungkin bila dalam kegiatan 

masyarakat baik dalam rangka acara nikahan, sunatan atau yang lain sudah 

bisa dipastikan pasti ada rokok disana. Rokok memang sudah seperti hal 

yang wajib ada dalam kegiatan seperti itu. Sehingga jika dari pihak s}a>h}ibual-

bayttidak menyediakan rokok dapat dipastikan akan menjadi bahan omongan 

di belakang. Rokok sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dalam masyarakat 

Indonesia, bahkan sudah membudidaya. Terbukti tidak sedikit anak-anak 

usia SMP bahkan SD sudah ada yang mulai mengkonsumsi rokok, entah 

pengaruh dari orang tua atau lingkungan tetapi hal itu benar adanya. 

Mengenai rokok ini sendiri, ada jutaan orang di muka bumi ini yang 

setiap hari mengkonsumsi rokok dan buktinya mereka masih tetap bernafas 

hingga saat ini dan tidak langsung meninggal seketika saat mengkonsumsi 

rokok itu juga. Oleh karena fakta yang seperti itu maka kita masih 

menemukan rokok serta perokoknya di sekeliling kita, dan bahkan pada 

kenyataannya pabrik rokok pun sampai saat ini masih berdiri tegar dengan 

eksistensinya. 
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Tidak jauh beda dengan pendapat yang disampaikan oleh bapak Yani, 

hal senada juga disampaikan oleh bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa:  

“Jika dikatakan boros saya tidak setuju karena diluar sana selain 

perokok ada yang lebih boros lagi.”49
 

 

 

Tidak jauh beda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Yanto, hal 

senada juga diungkapkan oleh bapak Ulung, beliau mengungkapkan bahwa: 

“Bagaimana ya mas, kalau menurut saya sendiri selama ini saya juga 

masih dapat menghidupi keluarga saya jika dikatakan boros saya 

pikir tidak soalnya saya bungkus bisa sampai dua hari kadang ya 

sampai tiga hari.”50
 

 

Pendapat yang tidak jauh beda juga disampaikan oleh bapak 

Mukhtarom, beliau mengatakan bahwa:  

“Saya tidak setuju mas. Saya sendiri merokok. Saya beli rokok 

memakai uang saya sendiri tidak memakai uang mereka. Saya juga 

masih dapat menghidupi keluarga saya.”51
 

 

Menyikapi dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Yanto, bapak 

Ulung dan bapak Mukhtarom hal itu benar adanya. Jika melihat di luar sana 

masih banyak yang lebih boros dari pada para perokok yang menghambur-

hamburkan uang mereka. Berdasar hal ini maka beliau-beliau merasa 

keberatan yang mengatakan bahwa membeli rokok merupakan perbuatan 

pemborosan. 

Langkah yang di ambil Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah ini tergolong berani dengan menyatakan bahwa rokok 

adalah haram. Jika dibandingkan dengan organisasi keagamaan lain. Fatwa 
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tersebut kontan menimbulkan pro dan kontra di berbagai lini lapisan 

masyarakat dan berbagai organisasi lain. Tidak dipungkiri situasi tersebut 

juga terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sendiri  

Pendapat yang tidak jauh beda disampaikan oleh bapak Sukat beliau 

mengatakan bahwa:  

“Menurut saya jika belum ada buktinya secara nyata tentang dampak 

terhadap orang lain saya belum percaya.”52
 

Berbeda dengan berbagai narasumber yang telah penulis sebutkan di 

atas, pandangan yang berbeda disampaikan oleh bapak Rohmad, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Saya sangat setuju dengan fatwa itu. Benar memang yang terdapat 

dalam fatwa itu, menurut saya memang seharusnya rokok itu haram 

karena jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan dan juga perbuatan yang 

sia-sia. Saya sendiri juga tidak merokok mas dari dulu. Ini saya 

punya toko kan mas, dulu saya menjual rokok tapi setelah tahu akan 

fatwa itu sekarang saya tidak lagi menyediakan rokok di toko saya.”53
 

 

Di antara berbagai narasumber yang peneliti himpun informasi hanya 

bapak Rohmad lah yang menyatakan kesetujuannya terhadap fatwa dan 

dengan hal itu toko yang dimilikinya tidak lagi menyediakan rokok untuk di 

jual. Sedangkan beliau sendiri juga tidak merokok sejak dulu. 

Dari hasil wawancara dengan para narasumber yang telah peneliti 

mintai informasi dapat diambil kesimpulan bahwa mereka banyak yang tidak 

setuju dengan dasar yang dipakai dalam fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010dan 

setelah peneliti sodori fatwa yang telah di print out mereka menyatakan 

ketidaksetujuannya dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh  Majlis Tarjih 
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dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut. Namun ada juga dari 

jamaah yang tidak mau untuk di wawancarai diantaranya yaitu bapak 

Anshori yang merupakan tokoh Muhammadiyah di Ngasinan serta ketua 

ranting Muhammadiyah di  Ngasinan beliau menyatakan: 

“Maaf mas tidak bisa, saya tidak berkompeten, cari orang lain saja, 

sekali lagi mohon maaf mas.”54
 

 

 

Organisasi yang berdiri pada 26 juli 1975 itu bernama Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang merupakan wadah para ulama, zu’ama dan 

cendekiawan Islam di Indonesia ini juga memberikan fatwa haram akan 

tetapi dalam kurung merokok di tempat umum atau ruang publik, dalam 

fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2009 itu disebutkan pula bahwa rokok 

haram untuk perempuan dan anak-anak.  

 

D. Tipologi Pandangan Jamaah MuhammadiyahTentang Hukum Rokok 

 Tidak bisa dipungkiri bahwa pasti dikeluarkannya fatwa Majlis Tarjih 

Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 

Tentang Hukum Rokok tersebut pastilah bertujuan  baik dan pasti sudah 

melalui berbagai kajian-kajian sebelum akhirnya fatwa tersebut dikeluarkan. 

Pro dan kontra seputar fatwa fenomenal yang dikeluarkan oleh Majlis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyahini banyak sekali. Baik dari 

Muhammadiyah sendiri dengan praktiknya dan juga dari luar 

Muhammadiyah.  
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 Hal ini memeng tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa negara yang 

terletak antara benua Asia dan benua Australia serta antara samudra Pasifik 

dan samudra Hindia ini merupakan negara yang besar. Tercatat sebagai 

negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terdapat 

lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Tak heran jika 

dari latar belakang yang berbeda-beda seperti itu maka lahir sikap serta 

perilaku yang berbeda-beda pula dari masing-masing lapisan masyarakat. 

 Sebagai contoh kecil seperti yang terjadi pada jamaah 

Muhammadiyah di desa Ngasinan Jetis Ponorogo. Mereka masih banyak 

yang merokok merkipun Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah telah mengeluarkanFatwa Haram Rokok No. 

6/SM/MTT/III/2010. Seperti yang dikatakan oleh salah satu jamaah yang 

bernama bapak Yani, beliau mengungkapkan bahwa: 

“Jika dilihat sebenarnya bagus mas tujuannya, tapi untuk 

menciptakan itu semua saya rasa tidak hanya melalui pengharaman 

rokok, masih banyak jalan-jalan lain kan.”55
 

 

 Menanggapi apa yang diungkapkan oleh bapak Yani sebenarny 

beliau menyatakan bagus atau memberikan apresiasi terhadap tujuan dari 

fatwa tersebut. Akan tetapi menurutnya bahwa untuk mencapai masyrakat 

yang sehat serta lingkungan yang sehat pula masih banyak jalan yang dapat 

ditepuh tidah hanya melalui pengharaman rokok. 

 Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Jimin, beliau 

mengatakatan bahwa: 
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 “Kalau menurut saya bagus sebenarnya. Tapi di sisi lain banyak juga 

yang merokok tapi tetap sehat. Jadi saya rasa banyak hal yang biasa 

ditempuh untuk hal itu.”56
 

  

 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sukat, beliau 

mengatakan bahwa: 

 “Iya mas, bagus tujuannya. Tetapi jika ingin menciptakan lingkungan 

yang sehat menanam pohon juga membantu untuk menjaga 

lingkungan. Penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya hidup bersih 

juga dapat dilakukan untuk membentuk pola pikir masyarakat..”57
 

 

 Benar adanya memang yang diungkapkan oleh bapak Sukat, bahwa 

untuk menciptakan lingkungan yang baik yang sehat dengan menanam 

pohon dapat mengurangi pemanasan global yang tengah terjadi di bumi. 

Berbagai penyuluhan tentang kesehatan, atau bahaya tentang penyakit 

tertentu sehingga dapat memebentuk kesadaran dalam masyarakat tentang 

pentingnya hidup sehat. 

 Tidak jauh beda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Sukat, hal 

senada juga diungkapkan oleh bapak Munirul Ikhwan, beliau 

mengungkapkan bahwa: 

“Ya bagus mas sebenarnya tujuaan fatwa itu. Tapi ya nyatanya saya 

tetap sehat-sehat saja sampai sekarang, walau saya merokoksudah 

kurang lebih 10 tahun tetap sehat tidak apa-apa.”58
 

 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Narto, beliau 

mengatakan bahwa: 
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 “Bagus mas sebenarnya tujuan dari fatwa itu tapi apa harus tidak 

membolehkam rokok (mengharamkan). Seperti yang saya katakana 

tadi bahwa saya sampai saat ini tidak merasakan efek negatif dari 

rokok.”59
 

  

 Rokok memang mempunyai dua sisi yang berbeda, satu sisi rokok 

mengandung bahan atau zat adiktif yang menurut ilmu kesehatan dapat 

memicu timbulnya berbagai penyakit berbahaya seperti yang tertera dalam 

bungkus rokok yaitu bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan 

jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin, di sisi lain rokok 

memberikan manfaat tertentu bagi mereka yang dapat menikmatinya seperti 

rasa nyaman, rilek, tenang dan lain-lain. 

 Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Narto, hal yang senada 

juga dilontarkan oleh bapak Yanto, beliau mengatakan bahwa: 

“Kalau tujuannya seperti itu ya bagus mas. Tapi jika saya sendiri 

disuruh untuk berhenti merokok rasanya tidak bias mas, soalnya 

sudah lama mas saya merokok.”60
 

 

 

 Apa yang diungkapkan oleh bapak Yanto sepertinya memang benar 

bahwa yang sudah biasanya merokok lalu tidak merokok akan meraskan 

ketidak nyamanan, ada sesuatu yang rasanya kurang. Hal ini tentunya umum 

di alami oleh mereka para perokok yang memang sudah kecanduan. Hal ini 

disebabkan karena rokok mengandung zat bernama nikotin yang dapat 

menyebabkan ketergantungan (kecanduan). Nikotin akan menciptakan 

bentuk ketagihan yang kompleks, membuat seseorang ingin terus merokok 

bahkan walaupun orang tersebut telah menghisap rokok.  
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 Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapak Yanto, bapak 

Ulung mengatakan bahwa: 

 “Jika untuk menciptakan masyarakat yang sehat, ya masyarakatnya 

harus cukup gizi, olahraga yang teratur dan lain-lain.”61
 

 

 

 Salah satu jalan menuju sehat adalah dengan makan makanan yang 

cukup akan gizi, sehingga nutrisi dalam tubuh tercukupi. Menu makan yang 

baik empat sehat lima sempurna dan tak kalah penting lagi adalah olahraga. 

Yang mana olahraga dapat membakar lemak dalam tubuh dan melancarkan 

aliran darah 

 Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Mukhtarom, beliau 

mengatakan bahwa: 

 “Bagus mas tujuannya. Untuk menciptakan masyarakat yang sehat 

tentunya harus cukup gizi dan tidak makan sembarangan. Sekarang 

ini penyakit bermacam-macam mas, makanan juga tak kalah berbagai 

macam jenis. Tapi bedanya dengan dulu adalah jika makanan dulu itu 

masih alami tidak memakai bahan pengawet dan lain-lain.”62
 

 

 

 Berbeda dengan apa  yang disampaikan oleh informan yang lainnya, 

bapak Rohmad mengatakan bahwa: 

 “Benar memang yang terdapat dalam fatwa itu, menurut saya 

memang seharusnya rokok itu haram karena jelas-jelas berbahaya 

bagi kesehatan dan juga perbuatan yang sia-sia.”63
 

 

 

 Apa yang disampaikan oleh bapak Rohmad berbeda dengan para 

informan lainnya, jika yang lain menyatakan tidak setuju dengan fatwa 
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No.6/SM/MTT/2010 Tentang Hukum Rokok yang dikeluarkan Majlis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinana Pusat Muhammadiyah beliau sangat menyetujui fatwa 

tersebut.   
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN JAMAAH MUHAMMADIYAH DESA NGASINAN 

JETIS PONOROGO TENTANG HUKUM ROKOK 

A. Analisis Sosiologis Terhadap Pandangan Jamaah Muhammadiyah 

Tentang Hukum Rokok 

Fatwa merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang 

hukum syara’ yang sebelumnya belum ada hukumnya kepada ahli hukum 

terhadap orang yang belum mengetahuinya. Fatwa pada umumnya 

dikeluarkan terhadap hal yang problematik, dan juga dapat karena 

permintaan.  

Tumbuhan yang dikenal dengan nama al-dukha>n atau tembakau baru 

dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriyah. Dan semenjak itu digunakan 

oleh manusia. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah 

suku bangsa Indian di Amerika. Di sana rokok digunakan untuk keperluan 

ritual seperti memuja dewa atau roh. 

Para ulama pada zaman sekarang dituntut untuk membicarakannya 

menurut hukum syara’. Mengingat kasus itu masih baru dan belum adanya 

ketetapan dari fuqaha mujtahidin terdahulu serta belum ada sesudah itu 

ulama-ulama ahli tahrij dan tarjih dalam berbagai mahdzab dan belum 

sempurnanya gambaran mereka tentang tentang hakikat dan akibatnya 

57 
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menurut kajian ilmiah yang akurat, maka terjadilah perbedaan pendapat 

dalam masalah ini.
64

 

Berbagai permasalahan hukum yang timbul di masyarakat itulah yang 

mendorong munculnya teori sosisologi hukum di masyarakat. Kajian 

sosiologi hukum merupakan kajian yang bersifat empiris, dimana obyek 

kajiannya memandang hukum sebagai kenyataan sosial. Untuk 

mengungkapkan kenyataan hukum yang sesungguhnya dalam masyarakat 

maka diperlukan beberapan teori  diantaranya yaitu teori kesadaran dan 

kepatuhan hukum serta teori efektivitas hukum. Teori ini dianggap cukup 

penting untuk mengkaji berlakunya hukum di masyarakat karena kedua 

unsur tersebut merupakan alat penentu terjadinya keefektifan suatu 

perundang-undangan. 

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah 

mengeluarkan fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok, yang 

didalamnya menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram dengan berbagai 

hal yang mendasarinya. Mulai dari merokok termasuk perbuatan melakukan 

khaba>’is, merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan 

dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, 

membahayakan diri dan orang lain dan sebagainya seperti yang tercamtum 

dalam fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010. 

Desa Ngasinan kecamatan Jetis merupakan salah satu desa di 

kabupaten Ponorogo yang terdapat jamaah Muhammadiyahnya. Dari hasil 
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penggalian data yang peneliti lakukan di lapangan jamaah disana mayoritas 

masih merokok sepertinya rokok sudah menjadi hal yang biasa dalam 

kehidupan mereka. Ditinjau dengan sosiologi hukum peneliti dapat 

menganalisis bahwa banyak jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis 

Ponorogo menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dasar hukum fatwa 

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok tersebut.  

Ketidaksetujuan jamaah tersebut dikarenakan rasa kesadaran hukum 

yang artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui 

dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalam 

hukum tersebut kurang. Sehingga jamaah di Ngasinan tidak menjalankan 

fatwa No.6/SM/MTT/III/2010 tersebut.  

Menurut jamaah Muhammadiyah di Ngasinan, jika hanya dengan 

dalih masalah kesehatan yang dijadikan pertimbangan di dalamnya tidak 

cukup, seperti yang diungkap oleh bapak Munirul Ikhwan yang mana beliau 

sudah menjadi perokok aktif selama kurang lebih sepuluh tahun akan tetapi 

masih tetap sehat-sehat saja sampai saat ini. Hal yang sama juga dialami oleh 

bapak Jimin bahwasannya beliau sudah merokok sejak lama akan tetapi 

sampai saat ini sehat-sehat saja. 

Melihat dari apa yang telah peneliti uraikan di atas sepertinya mereka 

tidak percaya dengan adanya bahaya di dalam rokok dan merasa belum 

cukup bukti untuk menjatuhi hukum haram terhadap rokok. Seperti yang 

termaktup dalam amar fatwa Muhammadiyah tentang rokok bahwasannya 

rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang 
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membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu 

kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori 

melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadist 

Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan 

melemahkan.
65

 

Indikator-indikator yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

membentuk kesadarannya terhadap hukum,
66

  diantaranya: 

5) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-

perilaku tertentu di atur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak 

tertulis.  

6) Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama 

dari segi isinya.  

7) Sikap hukum, artinya seseorang tersebut mempuyai kecenderungan 

untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.  

8) Perilaku hukum (behavor), artinya dimana seseorang berperilaku sesuai 

hukum yang berlaku. 

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa keempat indikator 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebenarnya menunjuk pada 

tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudannya. 
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Apabila hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat 

kesadaran hukumnya masih rendah. Namun jika ia telah berperilaku sesuai 

dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Jika ditarik ke jamaah 

Muhammadiyah di Ngasianan maka dapat dikatakan bahwa jamaah disana 

tentang pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikat hukum, dan perilaku 

hukumnya masih kurang atau dengan kata lain masih rendah. Sehingga 

mereka masih belum menjalankan fatwa haram rokok tersebut.  

Faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam mengkaji berlakunya 

hukum dalam masyarakat adalah kepatuhannya terhadap hukum. Seseorang 

mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia menghayati perilaku 

yang diharapkan dari pihak-pihak lain terhadap perilakunya. Dalam ilmu 

sosiologi hukum, masalah kepatuhan hukum terhadap kaidah-kaidah telah 

menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. 

Dalam sosiologi hukum berlakunya suatu hukum di masyarakat harus 

memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan 

berlaku secara filosofis.  Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum itu sendiri, 

penegak hukum, sarana atau fasilitas  yang digunakan oleh penegak hukum 

dan kesadaran masyarakat serta kebudayaan. 

Teori efektivitas memandang bahwa sebuah peraturan dianggap tidak 

efektif ketika salah satu dari keseluruhan unsur yang mendukung tidak 

berjalan dengan baik. Dalam pembahasan penelitian ini menurut penulis 

bahwa fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah di desa 
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Ngasinan tidak efektif. Karena sebagian besar mereka adalah perokok aktif 

sejak lama dan sepertinya rokok disana sudah menjadi hal yang biasa atau 

dengan kata lain sudah menjadi buadaya, sehingga dengan kemunculan fatwa  

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok mereka merasa bahwa fatwa 

tersebut membatasi kebiasaan mereka yang selama ini telah mereka lakukan. 

 

B. Analisis Terhadap Tipologi Pandangan Jamaah Muhammadiyah 

Tentang Hukum Rokok 

Suatu fatwa dikeluarkan pastilah bertujuan baik, tidak lain juga 

dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah tersebut. Meskipun begitu fatwa yang dikeluarkan 

lembaga tersebut menimbulkan pro dan kontra yang cukup menarik.  

Masyarakat kita merupakan masyarakat yang heterogen dengan 

berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi 

seseorang dalam menyikapi berbagai hal ataupun permasalahan yang muncul 

dalam hidup. Masyarakat Desa Ngasinan merupakan masyarakat yang cukup 

baik dalam hal pendidikan. Terbukti dengan  rata-rata tingkat pendidikan 

penduduk yang mayoritas minimal sampai tingkat SLTA.  

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam 

menerapkan fatwa haram rokok tersebut menggunakan Fatwa ini diterapkan 

dengan mengingat prinsip al-tadri>j (berangsur), at-taysi>r (kemudahan), dan 

‘adam al-h}araj (tidak mempersulit). Sehingga dengan hal tersebut diharapkan 

masyarakat khususnya keluarga Muhammadiyah tidak keberatan ataupun 
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kesulitan dengan dikeluarkannya fatwa tersebut. Mengingat bahwa merokok 

sudah menjadi kebiasaan yang tak dapat dipisahkan dalam maasyarakat kita. 

Di Desa Ngasinan sendiri jamaah Muhammadiyahnya mayoritas 

masih merokok, dan merupakan perokok aktif. Dari data yang penulis 

himpun sekitar 80% dari mereka merupakan perokok. Mereka merokok 

dilatar belakangi oleh berbagai hal, diantaranya:  

1. Merokok sudah kebiasaan dari dulu 

2. Pelarian ketika sedang tidak ada pekerjaan atau bosan 

3. Untuk mencairkan suasana ketika bersama teman-teman 

4. Menjadikan rileks  

Hal lain yang mungkin mempengaruhi jamaah adalah karena mereka 

masih banyak yang tidak mengetahui bahwa pihak Majlis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram tentang 

rokok. Hal ini tentunya dapat dijadikan koreksi tersendiri bagi lembaga 

Muhmmadiyah dalam mensosialisasikan fatwa yang telah dikeluarkannya. 

Sehingga kedepannya nanti diharapkan seluruh keluarga Muhammadiyah 

mengetahui hal tersebut. 

Dengan hal ini maka penulis dapat menganalisis bahwa tipologi 

jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis Ponorogo terhadap tujuan 

fatwa tersebut adalah mayoritas dari jamaah mengakui dengan sadar bahwa 

tujuannya bagus, tetapi untuk memcapai tujuan itu yang berupa menciptakan 

taraf kesehatan masyarakat semaksimal mungkin serta untuk menciptaan 

lingkungan hidup yang sehat masih banyak jalan yang dapat di tempuh, tidak 

harus mengharamkan rokok. Penanaman pohon (reboisasi), bantuan gizi 
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terhadap masyarakat kurang mampu serta olahraga yang cukup pun dapat 

menunjang kesehatan badan. 

Tanggapan jamaah terhadap tujuan fatwa bagus akan tetapi meskipun 

demikian mereka tetap merasa keberatan atau dengan kata tidak setuju 

terhadap fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok. Dengan berbagai hal yang 

melatar belakanginya seperti yang sudah penulis paparkan di bagian 

sebelumnya. Walaupun jamaah Muhammadiyah di desa ngasinan banyak 

yang tidak setuju tapi mereka mengakui bahwa tujuan dari fatwa tersebut 

adalah baik.  

Jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan sepertinya masih gigih 

ingin tetap mengkonsumsi rokok. Hal ini penulis nyatakan dengan 

banyaknya penolakan atau pernyataan ketidak setujuan dengan fatwa yang 

dikeluarkan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

pada tahun 2010 tersebut.  Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 sepertinya belum dapat 

teraplikasikan dengan baik terhadap jamaah Muhammadiyah di Desa 

Ngasinan.  

Berkaca terhadap tipologi respon masyarakat terhadap fatwa yang 

dikeluarkan oleh MUI, maka respon jamaah Muhammadiyah di Desa 

Ngasinan Jetis Ponorogo ini termasuk tipologi yang nomor ketiga walaupun 

tidak sepenuhnya yaitu bahwa  fatwa-fatwa tersebut cukup tersiar luas dan 

telah banyak menimbulkan pertentangan ataupun pro kontra dikalangan 

masyarakat Islam, sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. Misalnya 
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fatwa mengenai perternakan kodok dan mengkonsumsi daging kodok 

termasuk dalam golongan ini. Sedangkan untuk fatwa Majlis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang 

Hukum Rokok belum sepenuhnya dapat tersiar secara luas, khususnya dalam 

keluarga Muhammdiyah sendiri yang contoh kecilnya yaitu jamaah 

Muhammadiyah di Ngasinan. Jamaah di sana juga terdapat pro kontra 

terhadap fatwa tersebut akan tetapi dari data yang peneliti himpun lebih 

banyak kontranya dari pada yang pro terhadap fatwa tersebut. 

Sedangkan jika melihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Erwin Kusuma dalam penelitian yang berjudul Fatwa Golput Haram MUI 

Pada Pemilihan Presiden 2009 di Surabaya pada tahun 2010 terdapat 

persamaan yaitu ada yang setuju dan tidak setuju terhadap fatwa. Maka 

dalam hal ini jamaah Muhammadiyah di Ngasinan termasuk dalam kategori 

yang menolak terhadap fatwa yang pada mayoritasnya dan menerima fatwa 

dalam minoritasnya. Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siti Juariah yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No. U-

287 Tahun 2007 Tentang Pornografi dan Pornoaksi yang dilakukan di Desa 

Binangan kecamatan Binangan Kabupaten Blitar pada tahun 2006. Jika 

dalam penelitian tersebut perbandingan antara yang setuju dan tidak dengan 

fatwa adalah 43% dan 53%, dalam penelitian ini perbandingan antara yang 

setuju dan tidak setuju adalah 10% dan 90%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pemaparan analisis di bab IV dapat ditarik kesimpulam sebagai 

berikut: 

1. Analisis sosiologis pandangan jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan 

Jetis Ponorogo tentang hukum rokok adalah bahwa mereka menyatakan 

tidak setuju dengan hukum rokok tersebut dan namun ada juga yang 

setuju. Yang tidak setuju yaitu karena faktor sosial keadaan lingkungan 

di sana mayoritas masih merokok. Sedangkan yang setuju yaitu larena 

yakin bahwa rokok itu membahayakan. Dengan ini maka mayoritas 

jamaah Muhammadiyah di Ngasinan belum sadar dan patuh akan hukum 

tentang rokok.   

2. Tipologi pandangan jamaah Muhammadiyah di Desa Ngasinan Jetis 

Ponorogo tentang hukum rokok adalah bahwa  jamaah Muhammadiyah 

di Desa Ngasinan ini termasuk tipologi yang nomor tiga walaupun tidak 

sepenuhnya yaitu bahwa  fatwa-fatwa tersebut cukup tersiar luas dan 

telah banyak menimbulkan pertentangan ataupun pro kontra dikalangan 

masyarakat Islam, sedangkan pemerintah tetap bersikap netral. 

Sedangkan untuk hukum tentang rokok belum sepenuhnya dapat tersiar 

secara luas, khususnya dalam keluarga Muhammdiyah sendiri yang 

contoh kecilnya yaitu jamaah Muhammadiyah di Ngasinan. Jamaah di 

sana juga terdapat pro kontra terhadap fatwa tersebut.  
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B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis cantumkan dalam bab ini 

adalah: 

1. Hendaknya dari pihak Muhammadiyah lebih mengontrol lagi tentang 

pensosialisasian fatwa haram rokok tersebut, sehingga seluruh lapisan 

jamaah Muhammadiyah dapat mengetahuinya. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sempel bagi Muhammadiyah untuk 

dijadikan koreksi kedepannya. 
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