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ABSTRAK 

Masyithoh, Siti, 2018. “Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang 

Undian Berhadiah Jalan Santai”. Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Atik Abidah, MSI. 

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama (NU), Undian Berhadiah, Jalan Santai 

Penelitian ini berangkat dari latarbelakang adanya fenomena undian berhadiah  dalam 

kegiatan jalan santai yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo. Pada dasarnya kegiatan tersebut 

hukummnya sah karena tidak ada unsur paksaan didalamnya, akan tetapi jika kegiatan tersebut 

menggunakan sistem “ada uang ada kupon” dan uang hasil dari pembelian kupon tersebut 

digunakan untuk membeli hadiah, serta para peserta jalan santai berharap untuk mendapatkan 

hadiah maka hukummnya tidak boleh. Karena termasuk judi atau maisir yang mengandung unsur 

taruhan dan bersifat untung-untungan atau mengadu nasib. Sedangkan semua taruhan dengan 

cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang oleh agama sebagaimana dalam 

firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90. 

Kemudian Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munasnya menghasilkan keputusan bahwa 

hukum mengenai undian berhadiah jalan santai adalah tafsil. Pendapat tersebut menarik karena 

memiliki beberapa variasi yang menunjukkan kelenturan berfikir dalam Nahdlatul Ulama (NU). 

Di kabupaten Ponorogo sendiri, jumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) sangat besar dan memiliki 

kecenderungan untuk menjadikan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) baik yang berasal dari struktural 

organisasi maupun dari segi kultural  sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai: (1) 

Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) mengenai status hukum undian berhadiah. 

(2) Bagaimana Istidlal dari pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) Kabupaten Ponorogo 

tentang status hukum undian berhadiah. 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan 

analisis teknik kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. 

Untuk teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara editing, organizing dan penemuan 

hasil penelitian.  

Adapun hasil penelitian adalah (1) hukum undian berhadiah dalam kegiatan jalan santai 

menurut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi tiga, yaitu halal, 

haram dan tafsil. (2) istidlal  dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

mengenai undian berhadiah jalan santai berdasarkan al-Qur’an, ass-Sunnah, dan ijma’. 

 







 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, 

masyarakat atau yang berhubungan dengan Negara. Ulama Fiqih membagi Ilmu 

Fiqih menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Fiqih Muamalah.1 

Fiqih Mu’amalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan 

ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan 

sesama manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun 

dapat diartikan juga aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang 

dilakukan manusia.2 Begitu juga dengan manusia diciptakan oleh Allah yang 

dilengkapi dengan akal dan syahwat, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan rohaniah maupun jasmaniah. Tetapi 

kebanyakan manusia hanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, 

seperti hasrat akan harta kekayaan. Sehingga manusia harus bekerja semaksimal 

mungkin dengan cara berwirausaha maupun berbisnis.3 

                                                             
1 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2. 
2 Ibid., 3.  
3 Ismail Nawawi Uha, Bisnis Syariah-Pendekatan Ekonomi dan Manajemen Doktrin, Teori dan 

Praktek, (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 2. 



 

 

Seiring dengan perkembangan Zaman, beraneka macam usaha yang dilakukan 

oleh seseorang guna untuk mengembangkan atau memperkenalkan bisnis yang 

sedang mereka bangun dengan cara mengadakan jalan santai yang menggunakan 

sistem “ada uang ada kupon” agar bisa mendapatkan hadiah jika beruntung dalam 

kegiatan tersebut, yang mana program ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo. 

Namun hal tersebut perlu kita perhatikan juga status hukumnya menurut Islam.4 

Undian berhadiah merupakan salah satu masalah yang aktual dan 

kontroversial yang hingga kini masih tetap ramai dibicarakan oleh tokoh-tokoh 

masyarakat. Ada yang pro ada pula yang kontra dengan argumentasi masing-

masing. Karena terdapat perbedaan dikalangan Ulama’ mengenai ketentuan 

hukum undian itu,  maka lebih dahulu dipahami megenai pengertian judi atau 

(maisir). 

Judi atau maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan 

oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu 

majlis. Demikian dikemukakan oleh KH. Ibrahim Hosen, ada dua hal yang penting 

yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang 

bertaruh pasti menghadapi dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Jadi 

sifatnya untung-untungan atau mengadu nasib.5 

                                                             
4 Abul Helim, http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/07/pembelian-kupon-undian-dalam-

perspektif.html (diakses pada tanggal  01 Mei  2017, jam 10.21). 
5 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2000), 100. 

Abul%20Helim,%20http:/ushulfikih.blogspot.co.id/2012/07/pembelian-kupon-undian-dalam-perspektif.html%20(diakses
Abul%20Helim,%20http:/ushulfikih.blogspot.co.id/2012/07/pembelian-kupon-undian-dalam-perspektif.html%20(diakses


 

 

Semua tauruhan dengan cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan 

dilarang keras oleh Agama. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah 

ayat 90: 

  

  

  

  

   

 

  

     

 

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khomar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah 

adalah perbuatan keji yang merupakan perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.”6 

 

Undian berhadiah sifatnya memang untung-untungan. Akan tetapi yang 

menjadikan undian berhadiah menjadi haram adalah jika terdapat unsur judi yaitu 

ada harta yang dipertaruhkan. Dalam kasus undian berhadiah, Syaikh Ibnu 

Utsmaini telah menjelaskan dalam beberapa fatwamya mengenai hal ini. 

Menurutnya, undian berhadiah sangat mungkin mengandung judi tetapi bisa pula 

tidak. Semua taruhan yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama.7 

Syaikh Muhammad Abduh sebagai pengarang kitab al-Mannar beliau 

berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, baik 

                                                             
6 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Ponorogo: 

STAIN Press, 2008), 215. 
7 Kupon undian berhadiah termasuk judi?http://www.ar-risalah.or.id.htm, diakses pada tanggal 

04 Agustus 2017. 



 

 

secara individual maupun secara kolektif. Alasannya karena hal itu termasuk 

memakan harta orang lain dengan cara batil. Harta yang batil menurut Abduh ialah 

harta yang tidak ada imbangannya/imbalannya dengan sesuatu yang nyata. Dengan 

berprinsip pada pendapat di atas, Abduh mengharamkan menerima dan mengambil 

hadiah orang yang menang dalam undian dan pada akhirnya diharamkan pula 

memanfaatkan hasil undian tersebut.8 

Permasalahan di atas akan diangkat oleh peneliti dengan pemikiran Tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) yang dominan di Kabupaten Ponorogo. Pada 

kenyataannya, pendapat para tokoh dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) baik 

struktural maupun kultural di sini sangat berpengaruh karena cenderung dijadikan 

panutan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) khususnya dan masyarakat muslim 

pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul 

“Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo Tentang Undian 

Berhadiah Jalan Santai”. 

B. Penegasan Istilah 

Dari judul Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai terdapat istilah-istilah yang perlu 

mendapatkan penegasan, yaitu: 

1. Tokoh Nahdlatul Ulama : adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan 

dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, atau seseorang yang memegang peranan 

                                                             
8 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 323-324. 



 

 

penting dalam suatu aspek kehidupan tertentu di masyarakat.9 Sedangkan tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) yang dimaksud di sini adalah para tokoh dari Nahdlatul 

Ulama (NU) di Kabupaten Ponorogo. 

2. Undian Berhadiah : Adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu 

badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut 

serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada 

peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan 

lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh 

peserta sendiri.10 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka terbentuklah rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) tentang status hukum 

undian berhadiah? 

2. Bagaimana Istidlal hukum dari pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) 

Kabupaten Ponorogo tentang status hukum undian berhadiah? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat  Tokoh Nahdlatul Ulama’ tentang 

status hukum undian berhadiah. 

                                                             
9 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_’Ulama 
10 Iwan Sutisna, https://lemburawicity.wordpress.com/2010/07/08/hukum-undian-berhadiah/ 



 

 

2. Untuk mengetahui bagaimana Istidlal hukum dari pendapat Tokoh Nahdlatul 

Ulama’ (NU) Kabupaten Ponorogo tentang status hukum undian berhadiah. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang 

tinggi akan mendatangkan manfaat atau kegunaan. 

Adapun manfaat atau kegunaan itu adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta gambaran 

yang jelas mengenai dasar dan pendapat para tokoh Ulama NU kabupaten 

Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan berbagai proses yang dilakukan penulis dalam meyusun penelitian, 

kajian skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan bagi pembaca terutama 

masyarakat dan semoga dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam 

penelitian selanjutnya. 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah banyak literatur atau kajian-kajian yang 

membahas tentang undian berhadiah. Adapun skripsi yang membahas tentang 

undian berhadiah yaitu: 

Pertama: Muchlis Ruchaniyah, Tinjauan Fiqih Terhadap Undian Berhadiah Di 

BMT Surya Mandiri (Studi kasus di kec. Mlarak Kab. Ponorogo). Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta 



 

 

menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan undian berhadiah tanpa mendaftarkan diri terlebih dahulu adalah 

boleh, sebab jika mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan dikenakan biaya adalah 

termasuk judi karena uang pendaftaran itu dianggap sebagai taruhannya. Sember 

dana yang digunakan untuk pelaksanaan undian berhadiah ini adalah halal sebab 

tidak diambilkan dari iuran nasabah, tetapi murni pemberian secara cuma-cuma 

dari pihak BMT Surya Mandiri sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Pemasran atau promisi lewat undian berhadian yang dilaksanakan oleh BMT 

Surya Mandiri adalah boleh sebab hadiah yang dijanjikan sesuai dengan yang 

diberikan kepada pemenang. Undian dikatakan haram apabila hadiah yang 

dijanjikan tidak sesuai dengan yang diberikan. Selain itu dalam hal ini jika tidak 

terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil yang jelas dilarang oleh 

Islam.11 

Kedua: Siti Rukayah denangan judul Arisan Tabungan Dengan Sistem Gugur 

Di BMT Surya Madinah Tulung Agung Perspektif Hukum Islam yang ditulis pada 

tahun 2007. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan pemenang dalam 

arisan sistem gugur ini sesuai dengan hukum Islam, karena tujuan awal dari undian 

ini adalah mutlak untuk memberikan hadiah yang telah dijanjikan sehingga cara 

ini dianggap adil apalagi hal ini telah menjadi kesepakatan di awal akad.12 

                                                             
11Muchlis Ruchaniyah, Tinjauan Fiqih Terhadap Undian Berhadiah di BMT Surya Mandiri; 

Studi Kasus di BMT Surya Mandiri Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012). 
12 Siti Rukayah, Arisan Tabungan Dengan Sistem Gugur di BMT Surya Madinah Tulung Agung 

Dalam Perspektif Hukum Islam, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007). 



 

 

 

Ketiga: Titin Latifah Telaah Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf Al-

Qardawi Tentang Lottere yang ditulis pada tahun 2011. Dalam skripsi ini dapat 

disimpulkan bahwa telaah hukum Islam terhadap pemikiran Yusuf al-Qardawi 

dalam masalah lottere adalah praktek judi yang diharamkan. Sedangkan telaah 

hukum Islam terhadap metode istinbath Yusuf al-Qardawi tentang lottere 

menggunakan Qiyas. Sebab antara judi dan lottere dipersamakan illatnya, yaitu 

mengandung unsur taruhan yang tidak lepas dari untung dan rugi. Orang yang 

bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau 

kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.13 

Penelitan yang dilakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan 

karya-karya di atas. Secara materi, beberapa tulisan diatas  hanya fokus dari satu 

sudut pandang saja. Berbeda dengan penelitan yang penulis lakukan, baik dari segi 

materi maupun teori. Secara materi sama-sama dalam permasalahan undian 

berhadiah, sedangkan dari segi teori, studi ini dimaksud untuk menganalisa 

pendapat dan istidlal yang digunakan oleh para Tokoh Nahdlatul Ulama’ tentang 

undian berhadiah. 

G. Metode Penelitian 

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penulis akan menerangkan 

terlebih dahulu jeins dan sifat penelitian skripsi ini: 

                                                             
13 Titin Latifah, Telaah Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi Tentang lottere, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011). 



 

 

 

1. Jenis penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan 

termasuk jenis penelitan lapangan. Artinya prosedur penelitian yang 

menghasilkan data secara deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati.14 

Adapun penelitian yang penulis pilih yaitu studi lapangan, dimana dalam 

mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di 

lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil di Kabupaten Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang, 

yaitu Ulama-Ulama Nahdlatul Ulama’ di Kabupaten Ponorogo. 

4. Data Penelitian 

Dalam hal ini data-data yang diteliti oleh penulis meliputi pendapat atau 

pemahaman Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo tentang undian 

berhadiah dalam kegiatan jalan santai. 

 

                                                             
14 Basrowi, Suwardi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 1 



 

 

 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan sekunder: 

a. Data Primer yaitu berupa informan, diantaranya: 

1) Kyai Moehatim Hasan, SH., beliau menjabat sebagai Wakil Katib Syuriah 

nahdlatul Ulama (NU) kabupaten Ponorogo. 

2) KH. Drs. Muh, Muhsin, beliau menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

3) Kyai Drs. Bahtiar Harmi, M.Pd.I, beliau menjabat sebagai Wakil Rais 

Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

4) Kyai Muhammad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I, beliau adalah ketua 

LBM NU (Lembaga bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) Kabupaten 

Ponorogo. 

5) Kh. Mahmudin Marsaid, S. Pd. I, beliau juga menjabat sebagai Wakil 

Rais Rais Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

b. Data sekunder berupa data yang diambil tidak secara langsung kepada 

informan terkait status hukum yang dapat melengkapi teori.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Terkait dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, 

maka teknik yang digunakan adalah: 

 



 

 

 

a. Wawancara 

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewer) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.15 

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan 

peneliti mengumpulkan data yang beragam dar para responden dalam situasi 

dan konteks, selain itu peneliti menggali data yang “kaya” dan multi dimensi 

mengenai suatu hal dari para partisipan.16 Dalam wawancara ini peneliti 

menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana pewawancara 

menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten 

Ponorogo dan termasuk juga tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-

hukum, foto-foto dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut.17  

 

                                                             
15 Basrawi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 94 
16 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar (jakarta: PT Indeks, 2012), 45 
17 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipat, 2003), 181 



 

 

 

7. Teknik pengolahan Data 

a. Editing 

Yaitu kegiatan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansi 

antara satu dengan yang lainnya.18 

b. Organizing 

Yaitu mengatur, menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya, 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penyusunan skripsi nantinya.19 

c. Penemuan hasil riset 

Yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-

dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

keseluruhan masalah yang diteliti. 

8. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, penulis mengadakan analisa data, yaitu proses 

penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dipahami. Adapun teknik 

analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan untk mengetahui 

                                                             
18Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001),33-34. 
19 Winarto Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, (Bandung: 

Tarsito, 1980), 140. 



 

 

keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata, dokumen atau gambar 

sehingga tidak menekankan pada angka.20 Data yang dikumpulkan dan yang 

dianalisis tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto atau 

memo dan lain-lain. Sehingga dalam laporan penelitian penulis mengenalisis 

data seoptimal mungkin sebagaimana dalam aslinya. 

9. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaruhi dari konsep 

keahlian dan keandalan.21 Derajat keabsahan data dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 28. 
21Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Alfabeta, 2005), 92. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi lima bab, di mana pada 

tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitan dan sistematika pembahasan. 

BAB II : UNDIAN BERHADIAH DAN MAISIR DALAM ISLAM 

Meliputi tinjauan umum mengenai undian berhadiah, pengertian 

undian berhadiah, hukum undian berhadiah, macam-macam 

bentuk undian dan hukumnya, pendapat ulama mengenai undian 

berhadiah, serta pengertian maisir dan hukumnya. 

BAB III : PEMIKIRAN TOKOH NU DAN ISTIDLAL HUKUM 

TENTANG  UNDIAN BERHADIAH JALAN SANTAI 

Meliputi pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo mengenai undian berhadiah jalan santai dan dasar 

hukum yang dijadikan alasan oleh para tokoh NU Kabupaten 

Ponorogo tenntang pendapatnya mengenai undian berhadiah  jalan 

santai. 



 

 

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT DAN 

ISTIDLAL HUKUM TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) 

KABUPATEN PONOROGO TENTANG UNDIAN BERHADIAH 

JALAN SANTAI 

Meliputi analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh Nahdlatul 

Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo tentang undian berhadiah jalan 

santai dan analisa hukum Islam mengenai istidlal dari pendapat 

tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari 

rumusan masalah, sedangkan saran digunakan sebagai bahan 

untuk tindak lanjut atas yang diharapkan penulis. 

 

  



 

 

BAB II 

UNDIAN BERHADIAH DAN MAISIR DALAM ISLAM 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Undian Berhadiah 

1. Pengertian Undian Berhadiah 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan undian 

adalah sesuatu yang diundi;lotre. Sedangkan dalam Ensiklopedi indonesia 

disebutkan bahwa lotre itu berasal dari Bahasa Belanda “lotterij” yang artinya 

undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam bahasa inggris juga terdapat kata 

“lottery” yang berarti undian.22Menang atau kalah sangat tergantung kepada 

nasib.Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan, baik resmi 

maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial). Undian 

biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda 

peningkatan pemasaran dagangan. Memang untuk mencari dana dengan cara 

penyelenggaraan undian/kupon berhadiah seperti hal tersebut tadi merupakan 

cara yang sangat efektif, karena dapat menarik masyarakat untuk berlomba-

lomba membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan.23 

 

                                                             
22Abdul Chaliq, Analisa Pendapat Yusuf Qardawi Tentang undian Berhadiah, (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2008).  
23Emonk Eno dalam www.fauzinesia.com/2012/06/undian-berhadiah-dan-

perlombaan.html?m=1 diakses pada tanggal 16-07-2017 pada pukul18:44 WIB. 



 

 

Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa undian 

(qur’ah) merupakan upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari 

keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap 

pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probilitas) yang sama 

besarnya  untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu menjauhkan 

unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud 

yang jauh sama sekali dari perjudian. 

Dari pengertian diatas, kata undian itu sinonim dengan pengertian lottre, 

dimana dalam lottre ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). 

Namun, di masyarakat kata undian dan lottre pengertiannya dibedakan, 

sehingga hukumnya pun berbeda. Kalau dalam undian tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan. Oleh karena itu undian hukumnya boleh, seperti undian kuis 

berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam lottre ada pihak yang 

dirugikan. Oleh karena itu hukumnya haram.24 

2. Hukum Undian Berhadiah 

Kegiatan undian yang dilakukan dengan menggunakan sistem kupon dan 

para penggunanya diwajibkan membeli kupon tersebut dengan harga yang telah 

ditentukan, apabila mereka berkeinginan untuk memperoleh sejumlah hadiah. 

Dan dari kupon itu terdapat nomor-nomor yang menunjukkan bahwa jika 

                                                             
24Abdul Chaliq, Analisa Pendapat Yusuf Qardawi Tentang undian Berhadiah, (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2008). 



 

 

nomor yang tertera dalam kupon itu keluar maka mereka yang membeli kupon 

tersebut mendapatkan hadiah. 

DR. Yusuf al- Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul fiqh hiburan 

mengemukakan bahwa membeli tiket berhadiah dengan tujuan untuk 

menyaksikan sebuah pertandingan, menikmati permainan para pemain, dan 

untuk mendukung jagoannya, hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila sesorang 

membeli tiket ini demi memperbesarkan untuk mendapatakan hadiah, padahal 

sebenarnya ia tidak tertarik menyaksikan pertandingan tersebut, maka 

hukumnya tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi, jika ia sampai membeli lebih 

dari satu tiket. Karena mengadu nasib dengan berharap pendapatkan hadiah 

lewat yang praktik semacam ini termasuk judi yang diharamkan.25 

3. Macam-macam Bentuk Undian dan Hukumnya 

Hadiah itu pada dasarnya adalah halal dan mubah, bahkan pada level 

tertentu bisa menjadi sunnah. Sebab rasulullah SAW telah bersabda, “Saling 

bertukar hadiahlah kalian, maka kalian akan tambah cinta”. Namun yang 

dinamakan hadiah itu adalah akad yang mengharuskan adanya imbalan. Ketika 

seorang memberi hadiah, maka bukan untuk mendapatkan suatu keinginan atau 

penebus sesuatu. Kalau untuk mendapatkan sesuatu, namanya bukan hadiah 

tapi membeli atau membayar. 

 

 

                                                             
25 Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Hiburan, (Jakarta: Pustakka Al-Kautsar, 2005), hlm 222. 



 

 

Secara global, beberapa bentuk undian yang banyak terjadi antara lain: 

a. Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta 

Maksudnya kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara cuma-

cuma, maka hukum undian ini dibolehkan syariat karena tidak ada dalil yang 

melarangnya dan juga gharar yang terdapat dalam akad ini yang disebabkan 

ketidaktahuan peserta akan fisik hadiah yang mereka terima tidak berdampak 

merusak akad. Karena gharar ini dalam akad ghibah bukan akad jual beli. 

b. Undian berhadiah dengan membayar undian 

Undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, 

karena ghararnya nyata, dimana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia 

mendapatkan hadiah sehingga berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga 

ia rugi, maka undian ini termasuk maisir.26 

Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk 

dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang, misalnya: kupon undian 

tertera pada majalah atau menempel pada suatu barang maka hukum mengikuti 

undian ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengkikut 

dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa gharar yang hanya 

sebagai pengikut dalam akad tidaklah diharamkan. Namun perlu diingat, jika 

pembeli membeli barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, 

sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram karena 

                                                             
26 Mardini, Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) 
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kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut. Bila 

prinsipnya undian itu adalah yang diberikan pihak penyelenggara undian yang 

sumber dananya dari penyelenggaranya tersebut, bukan dari iuran atau urunan 

para peserta undian, maka bukan termasuk judi tetapi taktik menggenjot angka 

penjualan.27 

Undian berhadiah dalam aktivitasnya melibatkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyelenggara, biasanya permerintah atau lembaga swasta yang legal 

mendapat izin dari pemerintah. 

Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut: 

1. Mengedarkan kupon (menjual kupon). Salah satu fungsi pengedaran kupon 

adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang. 

2. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah 

diambil untuk hadiah dan biaya operasional. 

b. Para penyumbang, orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan 

hadiah.28 

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama madhab (Madhab 

Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi’i) membagi undian atas dua bagian, yaitu 

undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak 

                                                             
27Ibid,. 
28Lu’lu ul Maknunah dalam Meyistiana20.blogspot.com/2013/05/undian-berhadiah.html?m=1 

diakses pada tanggal 08-07-2017 pada pukul 10:35 WIB 



 

 

mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.29Adapun undian yang 

mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian. 

a. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. 

Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur 

untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka 

di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. 

Biasanya, keuntungan yang diraihnya jauh lebih kecil daripada kerugian 

yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-

Qur’an disebut al-maisir (QS Al-Baqarah: 219). 

   
   

    
  

   
   

   
   

   
  

     
Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat 

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada 

manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikian 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 

berfikir.30 

 

 

                                                             
29Ibid,. 
30Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/2/219 



 

 

 

 

b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya 

sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, 

rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau 

“peramal”, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan 

berpikir tidak realistik.Undian semacam ini dalam Al-Qur’an disebut dengan 

al-azlam (QS Al-Maa’idah: 90). 

  
  
  

  
   

  
      

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilanh perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.31 

 

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa judi adalah perbuatan keji dan 

mungkar yang akan menyebarkan kekejian di kalangan umat. Orang yang kalah 

akan jatuh melarat sementara orang yang menang akan dibenci. 

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat 

dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun 

bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di 

satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita 

                                                             
31 Depag RI, al-Qur’an, 176. 



 

 

kerugian.32Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian 

berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang 

produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya 

peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji 

dengan cuma-cuma dan undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti 

dalam arisan. Termasuk juga dalam kategori ini bentuk undian dalam kategori 

prioritas urutan dalam perlombaan, baik olahraga maupun kesenian. 

4. Pendapat Ulama Tentang Undian Berhadiah 

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur KH. 

Abdurahman Navis mengharamkan kegiatan jalan santai berhadiah, jika para 

peserta lomba dipungut biaya pendaftaran dan biaya yang dikeluarkan oleh 

peserta itu di jadikan hadiah bagi pemenang. 

Ia menyamakan model kegiatan semacam itu dengan perjudian, 

sebagaimana Ijtima’ MUI yang diputuskan pada Tahun 2006. Sebaliknya, jika 

hadiah pemenang di diambilkan dari sponsor, maka hukum undian berhadiah 

jalan santai yaitu halal.Seiring dengan meningkatnya penyelenggaraan jalan 

santai berhadiah yang kurang terarah pada akhirnya dapat merugikan sebagian 

masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami Undang-undang No 9 

tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang, agar dalam usaha 

                                                             
32Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 

1997,hlm. 1869-1870. 



 

 

pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah tersebut dapat bermanfaat, 

terarah dan tidak menimbulkan kerugian satu sama lalin.33 

Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Rohimin 

berpendapat sama dengan MUI Provinsi Jawa Timur. Menyebutkan bahwa ada 

dua ketetapan dalam keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu, 

pertama yakni haram apabila mewajibkan peserta membeli kupon sebagai 

keikutsertaan, baik hadiah yang dijanjikan diambil dari hasil penjualan kupon 

ataupun disediakan dari pihak lain (sponsor).Karena, mengandung unsur maisir 

dan gharar. Ketetapan yang kedua yakni di bolehkan mengikuti kegiatan undian 

berhadiah jalan santai apabila peserta tidak diwajibkan membeli kupon atau 

membayar sejumlah uang sebagai keikutsertaan. Ia mengakatan dalam al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 219: 

    
   

   
  

   
   

   
   

    
       

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 

                                                             
33 A. Khoirul, NU Online, dalam http://www.mu.or.id/post/read/20065/mui-jatim-haramkan-

jalan-sehat-berhadiah. Di Akses Pada Tanggal 30-07-2017 jam 15:50 WIB. 

http://www.mu.or.id/post/read/20065/mui-jatim-haramkan-jalan-sehat-berhadiah
http://www.mu.or.id/post/read/20065/mui-jatim-haramkan-jalan-sehat-berhadiah


 

 

“Yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu supaya kamu berfikir.34 

 

 

 

Disebutkan tentang besarnya dosa bagi orang yang melakukan perbuatan 

maisir atau perjudian. Sementara dalam surat al-Maidah ayat 2 tentang 

kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan larangan 

tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan.35 

  
   
    

    
   

  
    

   
    

   
    

    
  

    
   

   
     

     

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-

syi’ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 

                                                             
34Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/2/219. 
35Majelis Ulama Indonesia, dalam http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam-/islam-

nusantara/13/11/12/mw4y4h-mui-bengkulu-jalan-sehat-berhadiah-hukumnya-haram-jika. diakses pada 

tanggal 30-07-2017, jam 16:14 WIB. 

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam-/islam-nusantara/13/11/12/mw4y4h-mui-bengkulu-jalan-sehat-berhadiah-hukumnya-haram-jika.%20diakses%20pada%20tanggal%2030-07-2017
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http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam-/islam-nusantara/13/11/12/mw4y4h-mui-bengkulu-jalan-sehat-berhadiah-hukumnya-haram-jika.%20diakses%20pada%20tanggal%2030-07-2017


 

 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungai Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikannya ibadah haji, 

maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali lebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharm, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbut dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”.36 

 

 

 

 

 

B. Pengertian Maisir dan Hukumnya 

1. Pengertian Maisir  

Bila terjadi gharar (ketidakpastian) yang serius dalam suatu transaksi, 

maka maisir (perjudian atau spekulasi) biasanya akan terjadi. Perjudian 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika 

dan moral, yang merupakan nilai-nilai yang wajib dijunjung tinggi dalam 

Islam.37 

Kata (al maisir) dalam etimologi bahasa arab adalah kata mashdar mimi 

dari kata (yasara). Kata ini digunakan untuk pengertian: 

a. Kemudahan, karena mendapatkan harta dengan mudah. 

b. Merasa cukup, apabila diambil dari kata (al-yasaara) karena ia 

mencukupkan dengan hal itu. 

c. Kewajiban, orang arab menyatakan (yusra liy al-syaii) apabila wajib. 

                                                             
36Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/5/2 
37 Muhaimin Iqbal, Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi, (Depok: Gema Insani, 2008), 99 



 

 

Kesimpulannya, kata al-maisir (perjudian) dari sisi bahasa mencukupi 

dua hal: 

a) Ia adalah usaha mendapatkan harta tanpa susah payah. 

b) Ia adalah cara untuk mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya 

(berkecukupan).38 

Secara terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang 

dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang 

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan 

transaksi tersebut dengan satu tindakan atau kejadian tertentu. Maisir adalah 

suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung-untungan atau 

spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik 

secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktivitas yang mengandung maisir 

adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu 

dengan untung-untungan atau mengadu nasib.39 

Sedangkan menurut terminologi ulama, ada beberapa ungkapan, yaitu: 

Semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan 

beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Kalau begitu, al-maisir (perjudian) 

mencakup semua masalah yang terjadi dengan ketidakjelasan apakah untung 

atau buntung. Sehingga, ketentuan dasar al-maisir adalah semua muamalah 

                                                             
38Abdullah al-Muslih dan Shalah as-Shawi 

dalamwww.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?=130&idjudul=1diakses pada tanggal 08-07-2017 pada 

pukul 09:20 WIB 
39Hanan Wihasto dalam hanan-wihasto.blogspot.com/2014/04/maisir-gharar-dan-riba-

.html?m=1, diakses pada tanggal 08-07-2017 

http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?=130&idjudul=1


 

 

yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara 

untung dan rugi, yang bersumber dari al-gharar serta spekulasinya, dan hal itu 

menjadi penyebab permusuhan dan kebencian diantara manusia. 

Al-maisir (perjudian) merupakan satu amalan yang ada pada zaman 

Jahiliyah dalam beberapa bentuk aplikasinya: 

a. Melakukan al-Maisir (perjudian) dan al-Qimar dalam perlombaan dan rihan 

(taruhan). 

b. Melakukan al-Maisir (perjudian) dalam muamalah.40 

2. Hukum Maisir 

Semua bentuk perjudian dan pertaruhan itu dilarang dan dianggap sebagai 

perbuatan yang dzalim dan sangat dibenci. Prinsip judi adalah terlarang, baik 

itu anda terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau 

tidak berperan sama sekali, menggantungkan keuntungan semata (misalnya 

mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan 

kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau 

menghilangkan suatu kesempatan.  

Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori 

definisi berjudi. 

Dalam Tafsir Al-Qur’an karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa : 

Menurut para sahabat, tabi’in dan lainnya, segala macam permainan yang 

                                                             
40Abdullah al-Muslih dan Shalah as-Shawi dalam 

www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?=130&idjudul=1 diakses pada tanggal 08-07-2017 pada pukul 

09:20 WIB 
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diadakan dengan memakai taruhan disebut “al-maisir”, sehingga baik 

permainan anak-anak sekalipun di mana terdapat kalah, menang dan taruhan 

yang diambil oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan “al-maisir”.41 

Pada umumnya judi (maisir) dan khususnya penjualan undian (azlam) dan 

segala bentuk taruhan, undian atau lottre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk 

perjudian adalah haram di dalam Islam.Rasulullah SAW melarang segala 

untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misal judi) dan bukan 

diperoleh dari bekerja.42 

Pengharaman al-Maisir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan 

dasar al-Quran, ass-Sunnah, dan ijma’. Dalam al-Qur’an terdapat firman Allah 

SWT pada surat Al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut: 

  
   

  
   

  
  

     
   
  

 
  

  
    

                                                             
41Syekh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006, hlm.81. 
42Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), 141-

142 



 

 

    
      

 

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [90] 

adalah termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan hanya 

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi 

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu 

(dari mengerjakan pekerjaan itu)”43 

Di dalam surat al-A’raf ayat 33: 

    
   

    
  

   
     

   
         

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik 

yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar 

hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yang Allah tidak menurunkan 

hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ngadakan terhadap Allah 

apa yang tidak kamu ketahui.”44 

 

Didalam surat al-Baqarah ayat 219 disebutkan sebagai berikut: 

    
   

   
  

   
   

   
   

                                                             
43Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/5/90 
44Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/7/33 



 

 

    
      

 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 

“Yang lebih dari keperluan.” Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu supaya kamu berfikir.45 

 

Dalam surat al-Baqarah ayat 219, Allah menjelaskan bahwa khamr dan 

al-maisir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. 

Akan tetapi, dosa dari keduanya lebuh besar daripada manfaatnya. Bahaya 

bermain judi tidak kurang dari bahaya minum khamr. Bermain judi cepat sekali 

menimbulkan permusuhan dan kemarahan serta tidak jarang menimbulkan 

pembunuhan.46 

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW dalam shahih al-

Bukhari. 

ْق.َمْن قَاَل   ِلَصاِحبِِه: تَعَاَل اَقَاِمُرَك فَليَتََصدَّ

“Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku 

bertaruh denganmu.’Maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. bukhari dan 

Muslim) 

 

Dalam hadith ini, Nabi SAW menjadikan ajakan bertaruh-baik dalam 

pertaruhan atau muamalahsebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini 

menunjukkan keharaman pertaruhan. Demikian juga, sudah ada ijma’ tentang 

                                                             
45Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/2/219 
46Bustami A. Gani, dkk.,Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci 

Departemen Agama RI, 1983/1984, hlm. 368. 



 

 

keharamannya. Sedangkan dalam terminologi Ulama, ada beberapa ungkapan 

yaitu: semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas 

akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif).47 

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi 

Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi 

memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan 

hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan 

untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah. Dalam hadits lain 

yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. kepada salah seorang pemenang 

lomba. 

Dari Anas bin Malik r.a, ketika ia ditanya, ”Pernahkan kamu mengadakan 

lomba di masa Rasulullah dengan menyediakan hadiah/ tanggungan?” Jawab 

Annas : ”Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, 

dan ketika ada salah seorang yang menang, maka beliau tersenyum 

merasa senang dan keheran-heranan.” (HR Ahmad).48 

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar, baik 

terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu: 

a. Mendatangkan permusuhan dan dendam antara pemain judi. 

b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat. 

                                                             
47Hafiz Ashraf dalam Hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-maisir-perjudian-adalah-

dilarang_3.html?m=1diakses  pada tanggal 08-07-2017 pada pukul 09-45 WIB  
48https://www.suduthukum.com/2017/03/pendapat-yusuf-qardhawi-tentang-undian.html. 

diakses pada tanggal 15 Maret 2018 

https://www.suduthukum.com/2017/03/pendapat-yusuf-qardhawi-tentang-undian.html


 

 

c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia 

terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena 

mengharapkan harta yang diragukan tibanya. 

d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan 

secara dramatis dan tiba-tiba. 

e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai 

tindak kriminal lainnya. 

 

Sedangkan kemanfaatan maisir/judi hanya sebatas kegembiraan karena 

mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau ia menang judi, dan 

menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.49Diantara bentuk judi yang 

diharamkan antara lain: 

a. Membeli kupon undian dengan tujuan apapun, walaupun didalamnya ada 

kebaikan. Ukuran pemanfaatannya tidak mungkin memancarkan pemancaran 

keimanan yang murni. 

b. Taruhan, yaitu dimana terdapat spekulasi untung-rugi. Hal ini disebabkan 

karena perjudian memunculkan kerugian salah satu pihak dan keuntungan 

bagi pihak lainnya dengan cara tidak benar.50 

Para ulama berselisih tentang perbedaan antara al-Maisir (perjudian) dan 

al-Qimar. Dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu: 

                                                             
49 S-hukum.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-dasar-hukum-maisir.html?m=1 
50Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: 

Magistra Insania Press, 2004), 201 



 

 

1. Al-maisir (perjudian) dan al-Qimar adalah sinonim. 

2. Keduanya tidak sinonim. Perbedaannya adalah: 

a. Al-Qimar adalah saling mengalahkan dan spekulatif pada harta. 

b. Al-maisir (perjudian) mencakup semua jenis spekulasi, baik dalam 

pertukaran (mu’awadhah) atau bukan. Terkadang, ada pertukaran harta 

dan terkadang tidak ada. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahumullah, 

mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyatakan. 

رِّ َعْن كُل ِّ َما فِّْيهِّ  طُْوا اْلَملَ َحَرَمٍة, وَ مُ َطَرٍة َخامُ اَلسَّلَُف َكانُْوا يُعَب ُِّرْوَن بِّالَمْيسِّ فِّْي  لَْم يَْشتَرِّ

رِّ   الَمْيسِّ

 

“Para salaf dahulu, mengungkapkan semua yang ada mukhatarah 

(spekulasi) yang diharamkan dengan ungkapan al-maisir (perjudian), 

dan mereka tidak mensyaratkan adanya harta dalam al-maisir 

(perjudian).”51 

 

Hasby ash-Shidieqy mengartikan maisir dengan segala bentuk permainan 

yang ada wujud kalah dan menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah 

uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. 

Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung untung-

untungan termasuk judi.52 

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang 

mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka 

                                                             
51Abdullah al-Muslih dan Shalah as-Shawi dalam  

www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?=130&idjudul=1 diakses pada tanggal 08-07-2017 pada pukul 

09:20 WIB 
52Abdul Aziz dahlan, dkk, Ensiklopedi Islam 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 

hlm, 297. 

http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?=130&idjudul=1


 

 

haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa arab pada waktu itu 

maupun yang tidak mereka kenal. Termasuk juga keharaman permainan lain, 

baik yang menggunakan taruhan maupun tidak menggunakan taruhan, seperti 

permainan catur dan sebagainya, karena lafal maisir mencakup semua jenis 

permainan seperti itu. 

 

Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman al-maisir ini 

dipahami dari surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Maidah bahwa al-maisir 

itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan 

menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling 

membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah serta melalaikan diri 

dari ibadah shalat. Menurutnya, dengan surat al-Baqarah ayat 219 saja sudah 

memadai untuk mengharaman khamar, walau ayat lain tidak diturunkan untuk 

menjelaskan hal yang sama. Karena di dalam ayat itu disebutkan bahwa al-

maisir  sebagai salah satu dosa besar, sudah barang tentu permainan judi 

termasuk dalam kategori perbuatan yang keji.53 Sementara pengharaman 

terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan Allah dalam surat al-A’raf 

ayat 33: 

    
   

    

                                                             
53http://fikihonline.blogspot.co.id/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html?m=1, diakses 

pada tanggal 04 Agustus 2017 

http://fikihonline.blogspot.co.id/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html?m=1


 

 

  
   

     
   

         
 “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak 

ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia 

tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah 

dengan sesuatu, yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 

(mengharamkan) mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak 

kamu ketahui.”54 
 

BAB III 

PEMIKIRAN ULAMA NU DAN ISTIMBATH HUKUM 

TENTANG UNDIAN BERHADIAH JALAN SANTAI 

  

A. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo disahkan oleh Jami’yah Nahdlatul 

Ulama (NU) Pusat Surabaya pada tanggal 11 Maret 1930 M bertepatan dengan 

tanggal 10 Syawal 1348 H. Pendirinya adalah para Kyai dari Pondok-pondok 

Pesantren yang ada di Ponorogo, antara lain Pondok pesantren yang ada di 

Tegalsari dan Durisawo. Tempat didirikannya NU Ponorogo adalah di Pondok 

Pesantren Durisawo. 

Pondok pesantren yang paling mayhur ketika itu adalah Pondok Pesantren 

“Gerbang Tinatar” yang ada di Tegalsari. Karena pada masa-masa selanjutnya 

semakin surut, maka para santri dari Ponorogo kemudian banyak yang belajar di 

                                                             
54Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/7/33 



 

 

Pondok Pesantren “Lirboyo” Kediri. Para santri inilah yang kemudian mendirikan 

Nahdlatul Ulama (NU) di Ponorogo.55 

Di kabupaten Ponorogo NU berdiri pada tahun 193 NU berdiri pada tahun 

1930. Sedangkan kepengurusan NU terdiri dari Mustasyar (penasehat), Syuriah 

(Pimpinan Tertinggi), dan Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Adapun 

Kesekretariatan atau kantor NU cabang Ponorogo berada di Jl. Ahmad Dahlan No. 

60 Ponorogo. 

Selain itu, NU Ponorogo juga terdiri dari beberapa lembaga dan lajnah. 

Yaitu: 

1. Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) 

2. Lembaga Robithoh Ma’ahid Islami (RMI) 

3. Lajnah Falakiyah NU (LFNU) 

4. Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP MA’ARIF NU) 

5. Lembaga Penelitian dan Pengembangan NU (LITBANG NU) 

6. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (LAKPESDAM NU) 

7. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) 

8. Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) 

9. Lembaga Dahwah Nahdlatul Ulama (LDNU) 

10. Lembaga seni dan Budaya Muslim Indonesia (LESBUM) 

11. Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia NU (LTMI) 

                                                             
55Wawancara dengan KH. Moehatim Hasan, pada tanggal 19 Mei 2015, di jalan Kamajaya 

Ponorogo. 



 

 

12. Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN NU) 

13. Lembaga Infaq dan Shadaqah NU (LAZIS NU) 

14. Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKNU) 

15. Lembaga Pelayanan Kesehatan  Nahdlatul Ulama (LPKNU) 

16. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) 

17. Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWPNU) 

18. LPS Pagar Nusa56 

Dalam sebuah organisasi pastilah ada pengurusnya, begitu pula dengan 

NU Kabupaten Ponorogo. Sejak berdiri sampai sekarang NU telah mengalami 

perubahan atau pergantian susunan pengurusnya. Adapun susunan pengurus NU 

Cabang ponorogo masa khidmat tahun 2014-2019 yaitu: 

I. MUSTASYAR  

1. Kh. Fatchurrodji Thontowi 

2. Kh. Husen Aly 

3. Kh.Drs. A. Choliq Ridlwan 

4. Drs. Kh. Heryaman Zaenuri, M. Ag 

5. Kh. M. Ma’ruf Mochtar 

II. SYURIYAH 

RAIS    :DRS. Kh. Imam Sayuti Farid, SH. M.Si.   

Wakil Rais   :Kh. Drs. Ansor  M Rusydi 

                                                             
56 Konik Kurnianingsih, Wakaf Diri Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten 

Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo), 2012. 



 

 

:Kh. Drs. Muhsin 

:K. Drs. Bakhtiar Harmi, M. Pd. I 

:Kh. Abdussami’ Hasyim 

:Kh. Mahmudin Marsaid, S. Pd. I. 

KATIB   :Kh. Moh. Moehatim Hasan, SH 

Wakil Katib   :H. Ach, S. Heriyanto, BA57 

:K. Syahrul Munir58 

III. A’WAN   :Kh. Ahmad Sunani 

     :Kh. Romdloni Fahrur 

IV. FIDZIYAH 

KETUA   :Drs. Fatchul Aziz, MA 

Wakil Ketua   :Moh. Irhami, BA 

:Dr. H. Ach. Sunarno 

:Drs. H Sugeng Al Wahid, M.SI 

:Dr. Ahmadi Bardan. M.Ag 

                                                             
57 Ibid,. 
58 Ibid,. 



 

 

:Drs. H. Askap Jamzuri 

Sekretaris   :Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag 

Wakil Sekretaris  :Murdiyanto An-Nawi, M.Si 

:Taufiq Asyhari, S.Pd 

Bendahara   :Ir. H. Joko Susanto 

Wakil Bendahara  :Thohir Fauzy, S.Pd.I 

:Alim Nur Faizin, SIP., M.S 

B. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Ponorogo 

1. KH. Drs. M. Muhsin 

Beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Oktober 1960. Menempuh 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Nganjuk kemudian nyantri sekitar 6 

tahun. Setelah itu beliau masuk ke Universitas Tri Bhakti kediri sambil nyantri 

di Ponpes ”Al-Ikhlas” kediri. Kemudian beliau melanjutkan studi di IAIN Wali 

Songo Semarang. Tahun 1994 beliau Hijarh ke Ponorogo dan mulai 

berkecimpung di kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo sejak tahun 

1995 sebagai Wakil Katib. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rais di 

Nahdlatul Ulama (NU) cabang Ponorogo.59 

2. Kyai M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I 

                                                             
59Wawancara dengan KH. Drs. M. Muhsin, pada tanggal 22 Mei 2015, di Rumah Bapak 

Muhsin 



 

 

Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 27 Maret 1979, beliau menempuh 

bangku sekolah dasar di MI Ma’arif Mayak Ponorogo dan lulus pada tahun 

1992. Kemudian melanjutkan MTS “Darul Huda” Mayak Ponorogo dan lulus 

pada tahun 1995. Beliau juga menempuh  bangku Aliyah di MA “Darul Huda” 

Mayak Ponorogo dan lulus pada tahun 1998. 

Beliau kemudian mengambil fakultas Tarbiyah di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dan lulus pada tahun 2004. Selanjutnya beliau mengambil program 

pascasarjana di INSURI Ponorogo dan lulus pada tahun 2007. Sedangkan pada 

tahun 2010 yang lalu, beliau mengambil program Doktor di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

Selain menempuh pendidikan formal, beliau juga menempuh pendidikan 

non-formal di Madrasah Diniyah “Miftahul Huda” di Ponorogo pada tahun 

1990-1998, Pondok Pesantren “Darul Huda” pada tahun 1990-1998, PonPes 

Sarang Rembang Jawa Tengah di bawah asuhan KH. Maimun Zubar dan KH. 

Ustukhri Irsyad pada tahun 1998-2000, PonPes “al-Munawwir” Krapyak 

Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zaenal Abidin Munawwir pada tahun 2000-

2004. 

Beliau menjabat sebagai Sekretaris di LBM NU Cabang Ponorogo pada 

tahun 2009-2014 sampai sekarang beliau menjabat sebagai ketua LBM NU 

Cabang Ponorogo.60 

                                                             
60Wawancara dengan Kyai M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I pada tanggal 06 Mei 2015 di 

Klego Mrican Ponorogo. 



 

 

3. Kyai Drs. Bahtiar Harmi, M.Pd.I 

Beliau lahir di bangka pada tanggal 15 Agustus 1964. Beliau menempuh 

bangku SD di Bangka dan melanjutkan Pendidikan di PonPes “Al-Islam” 

Kemuja Bangka. Selanjutnya menempuh pendidikan Madrasah Aliyah di 

Mualimin Ma’arif Durisawo Ponorogo dan melanjutkan pendidikan di INSURI 

Ponorogo hingga lulus S2. Beliau juga pernah nyantri di Pondok Pesantren 

Durisawo dan Jarakan Kabupaten Ponorogo. 

Beliau aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ponorogo 

mulai tahun 2004 sebagai Khatib Suriyah, dan sekarang menjabat sebagai wakil 

Rais.61 

4. KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I 

Beliau adalah salah satu pengasuh di Ponpes “Thoriqul Huda” Cekok Babadan 

Ponorogo. Sedangkan dalam kepengurusan NU Cabang Ponorogo, beliau 

menjabat sebagai Wakil Rais.62 

5. KH. Moehatim Hasan, SH. 

Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 18 Februari 1952. Beliau 

menempuh pendidikan di tingkat SR (Sekolah Rakyat) pada tahun 1958-1264. 

Kemudian melanjutkan ke tingkat SMP dan SMEA yang juga berada di 

                                                             
61Wawancara dengan K. Drs. Bakhtiar Harmi, M.Pd.I, pada tanggal 19 mei 2015, di Jl. 

Pesantren Keniten Ponorogo.  
62Wawancara dengan KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I pada tanggal 8 Mei 2015, di Cekok 

babadan Ponorogo. 



 

 

Ponorogo. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di Universitas “Sury” 

yang berada di Ngawi beliau mengambil jurusan Hukum. 

Pada saat SR kelas 4 beliau sudah masuk sebagai anggota IPNU tingkat 

ranting, kemudian menjadi sekretaris dan selanjutnya menjadi ketua ranting. 

Pada tahap selanjutnya beliau menjadi anggota GP Ansor di tingkat ranting dan 

kemudian di tingkat Kecamatan.63 

C. Pendapat Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten Ponorogo Tentang 

Undian Berhadiah dan Istimbath Hukumnya 

Secara garis besar undian berhadiah dalam bentuk kegiatan jalan santai di 

Ponorogo ada 2 macam, yaitu pembagian kupon secara gratis dan dengan membeli 

kupon. Kegiatan jalan santai dengan tidak membayar kupon (Gratis) yang 

mayoritas diadakan oleh Lembaga baik pemerintahan maupun swasta contohnya: 

a. Jalan santai ribuan santri Salafi Darul Huda Mayak dalam rangka memperingati 

hari santri Nasional yang di berangkatkan oleh wakil Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo Ludfi Hadi Aminudin. Disebutkan bahwa 

para santri mengikuti jalan santai tersebut dengan gratis.64 

b. Jalan Sehat Bareng H Ipong dalam rangka pencalonan Bupati Ponorogo th 2015 

lalu. Dimana kartu kupon tersebut bisa di foto copy sebanyak mungkin.65 

                                                             
63Wawancara Dengan KH. Moehatim Hasan, Pada Tanggal 15 september 2015, di Jl. Kamajaya 

Ponorogo 
64 http://www.kotareyognews.net/2016/10/peringati-hari-santri-sekitar-10-ribu.html 
65 http://www.bangsaonline.com/berita/11446/ratusan-ribu-warga-ponorogo-jalan-sehat-bareng-
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c. Jalan sehat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) Pemkab Ponorogoyang bekerja sama dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo sebagai peringatan hari buruh sedunia 

(May day)  dan tidak dipungut biaya.66 

Sedangkan kegiatan jalan santai dengan membeli kupon sering diadakan 

oleh EO atau dari event-event masyarakat untuk memperingati hari-hari besar. 

Contohnya: 

a. Event axis hore yang diadakan oleh XL. Untuk mengikuti kegiatan tersebut, 

para peserta diharuskan membeli kupon dari panitia seharga lima ribu, di 

bundling dengan Xl harga kupon menjadi 10 ribu, jadi dengan harga 10 ribu 

tersebut sudah mendapatkan kupon dan kartu perdana. Sedangkan uang hasil 

pembelian kupon dari peserta sebagian untuk hadiah sebagain lagi untuk khas 

panitia.67 

b. Gebyar semarak funbike dan sepeda tua yang diadakan oleh KOMANDO 

DISTRIK MILITER 0802 Ponorogo dalam rangka memperingati HUT TNI AD 

ke-71 Th 2016. Para peserta di haruskan membeli kupon seharga 20 ribu 

sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut68 

c. Kegiatan jalan santai memperingati HUT RI yang diadakan oleh warga yang 

berada di jl. Sekar Pudak Rt 01 Rw 01 Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam 
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67Wawancara dengan Haris, pada tanggal 05 Agustus 2017, di JL. Jendral Sudirman Ponorogo. 
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kegiatan tersebut panitia penyelenggara meminta sejumlah uang iuran dari 

rumah kerumah seiklasnya, dari para pemuda desa sebesar 100rb bahkan 

sebanyak 500rb.69 

Undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada 

ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian. Maka yang 

membedakannya bukan nama atau pengistilahannya, melainkan kriteria yang 

ditetapkan oleh penyelenggara. 

Pandangan dan argumentasi para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo mengenai undian berhadiah dalam kegiatan jalan santai 

yaitu: 

1. Menurut pendapat KH. Drs. M. Muhsin 

Menyatakan bahwa:Undian berhadiah itu ada dua hal, yang pertama 

mengenai hadiah dan yang kedua mengenai undian. Jika hadiah sebenarnya 

tidak apa-apa, artinya hadiah yang diberikan dari seseorang kepada orang lain 

bagian dari bentuk shodaqah atau bagian dari bentuk infaq. Kemudian jika 

undian menurut beliau pada intinya boleh, ketika undian itu tidak bersifat 

spekulatif bagi peserta undian. Contohnya seseorang mempunyai empat anak, 

siapa yang menang entah itu dari menghafal atau dari syarat lainnya akan diajak 

bepergian oleh orang tuanya. Undian seperti ini boleh, karena tidak ada masalah 

dan tidak mengandung spekulatif bagi anak tersebut. 
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Berbeda lagi jika praktek undian berhadiah itu ialah biaya hadiah itu 

diambilkan dari peserta, kemudian menjadi hadiah bagi peserta yang lain, itu 

namanya bukan undian berhadiah, melainkan perjudian yang dibungkus dengan 

kalimat undian berhadiah. Misalnya dalam kegiatan jalan sehat pesertanya 

ditarik biaya itu bukan biaya untuk hadiah, tetapi biaya untuk operasional. 

Peserta mengeluarkan biaya dan mendapatkan  sebuah kaos, maka biaya yang 

dikeluarkan oleh peserta itu untuk pembelian kaos yang nantinya dipakai untuk 

peserta itu sendiri. Tetapi jika biaya hadiahnya itu diambil dari dana peserta 

sehingga peserta yang kalah itu menjadi korban bagi peserta yang menang. 

Maka kegiatan seperti itu tidak boleh.70 

2. Kyai M. Asvin Abdur Rohman M.Pd.I,  

Beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa undian berhadiah dalam 

konsep fiqih sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja yang ditelusuri adalah 

hadiahnya itu berasal dari dari mana. Jika kemudian yang dimaksud dengan 

hadiah itu adalah milik sponsor murni maka tidak ada masalah. Yang menjadi 

masalah adalah bahwa data yang dikumpulkan itu dari peserta, kemudian 

hasilnya dibelikan hadiah dan kemudian hadiahnya itu dikembalikan kepada 

beberapa peserta yang menang, maka hal seperti ini yang tidak boleh menurut 

beliau. Karena semua peserta berhak atas itu dan mereka punya andil di sana.71 
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Kemudian beliau menambahkan jika undian itu contohnya kasus-kasus 

sekarang, seperti seorang peserta ikut undian kemudian dia daftar dengan 

membayar dan sebagian dari biaya pendaftaran itu digunakan untuk alat 

administrasi, maka diperbolehkan. Contohnya: seorang peserta mendaftarkan 

dirinya dengan membayar Rp. 10.000 dan dia mendapat sebuah kaos, berarti 

hal ini tidak murni seluruh biaya pendaftaran tersebut masuk ke pembelian 

hadiah, jika demikian tidak apa-apa. Berbeda lagi jika peserta membeli kupon 

dan tidak mendapat penggantinya seperti mendapatkan kaos dan lainnya, maka 

tidak diperbolehkan. Beliau menegaskan bahwa hal yang tidak diperbolehkan 

adalah ketika uang itu sebagai dana yang dikumpulkan yang nantinya untuk 

hadiah.72 

3. Menurut Kyai Drs. Bahtiar Harmi, M.Pd.I 

Undian berhadiah menurut beliau, apabila hadiah yang diberikan diambil 

dari peserta, itu di kategorikan judi. Beliau memisalkan, ada sepuluh (10) orang 

mengumpulkan uang yang masing-masingnya satu juta (1.000.000) dan 

sehingga terkumpul sepuluh juta (10.000.000), kemudian diundi siapa yang 

dapat uang tersebut, hal seperti itu judi. Jika undian berhadiah dilaksanakan 

oleh panitia, danmendapat piala dari bupati, tropi, sepedah dari pihak lain, 

sedangkan peserta tidak membayar, mereka mungkin hanya mendaftarkan diri, 

kemudian mendapat kaos dan sebagainya, itu tidak bisa dikategorikan judi, 

yang terpenting kata kuncinya, hadiah yang diperoleh itu bukan dari peserta, itu 
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bukan kategori judi.Karena judi yang disebut didalam al-Qur’an (al-Ansobu) 

(wal-Azlam) itu prakteknya pada masa jahiliyah mereka mengumpulkan 

kambing lalu mereka memanah kambing-kambing yang terkumpul sepuluh (10) 

kambing tersebut. Yang mana panahannya itu paling tepat, maka ia yang 

mendapatkan kambing tersebut. hal ini yang disebut dengan judi pada zaman 

Rasulullah, jika pada zaman sekarang, kegiatan jalan santai yang mengharuskan 

pesertanya untuk membeli kupon, menurut beliau bukan membeli tetapi untuk 

pendaftaran. Mereka mendaftarkan diri sebagai bukti keikutsertaan untuk 

undiannya nanti.73 

4. KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I 

Beliau mengatakan bahwa undian yang diperbolehkan itu adalah undian 

yang hadiahnya bukan hasil pungutan daripembayaran peserta, ada dana khusus 

yang memang untuk membelikan hadiah, jika kemudian pembelian hadiah itu 

diambilkan dari dana peserta, maka itu ada unsur perjudian. Jadi jika seseorang 

membayar untuk megikuti kegiatan berhadiah, beliau menyamakannya dengan 

judi. Beliau mencontohkan: ada peserta sekitar 100 orang, kemudian diundi dan 

yang mendapatkan hadiah hanya 2 orang saja , maka ada pihak yang untung 

dan ada yang rugi. 

Bagi beliau hal seperti itu jika didalam transaksi tidak 

diperbolehkan.karena seorang menaruh uang sekian dengan harapan 
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mendapatkan hadiahnya. Undian berhadiah itu menjadi boleh kalau tidak ada 

pembiayaan didalamnya dan hadiah yang diberikan itu tidak diambilkan dari 

pembiayaan itu. 

 Transaksi yang diharamkan menurut beliau yaitu transaksi yang di 

dalamnya ada unsur penipuan, ada unsur judi, ada unsur spekulasinya. Beliau 

juga menambahkan hal seperti itu oleh fiqih diputusi hukum haram.74 

5. Menurut KH. Moehatim hasan, SH. 

Beliau berpendapat bahwa undian itu ada beberapa jenis, yangintinya 

hampir sama. Hampir samanya adalah adanya unsur keragu-raguan atau ketidak 

jelasan. Jika semacam undian itu memberikan sesuatu yang ada harapan untuk 

mendapatkannya. Dengan adanya harapan ini lah peserta yang mendapatkan 

hadiah  akan merasa senang, dan bagi yang tidak mendapatkan maka akan 

merasa kecewa. Bagi beliau Undian berhadiah sendiri secara teori benar-benar 

tidak mengeluarkan uang. 

Contohnya kegiatan jalan santai yang tidak harus membayar, setiap yang 

datang dipersilahkan, ada 10 hadiah yang dipersiapkandan pesertanya 

berjumlah 20 orang kemudian diundi, maka menurut beliau itu boleh. Karena 

hanya untuk meramaikan saja dan tidak membayar.Berbeda lagi dengan jalan 

santai yang misalnya membayar seharga Rp10.000 dan dipersiapkan 10 jenis 

hadiah kemudian diundi, maka menurut beliau tidak boleh. 
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Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo sendiri penah mengadakan 

jalan santai yang pesertanya membayar dengan alasan untuk membeli kaos. 

Tetapi tetap itupun banyak yang mengkritisi, temasuk beliau.Karena membayar 

untuk mengikuti jalan santai tersebut dan tujuannya tidak untuk meramaikan 

tapi hanya ingin mendapatkan haidah, mengambil keuntungan dari kegiatan-

kegiatan tersebut.75 Dalam hal ini niat pun juga dapat mempengaruhi hukum 

suatu perbuatan, halal dan haramnya tergantung dalam diri peserta. 

D. Istidlal Hukum Dari Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo Tentang Undian Berhadiah 

Sehubungan dengan persoalan umat semakin berkembang dan tidak 

mungkin semuanya terakomodasi dalam al-Qur’an dan sunnah,  maka jauh-jauh 

hari Rasulullah telah memberikan contoh melalui pembicaraannya dengan Mu’az 

bin Jabbal, bahwa penyelesaian persoalan umat itu berpedoman kepada al-Qur’an 

dan sunnah, jika tidak ditemukan solusinya maka diselesaikan melalui Ijtihad yang 

tentu saja tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Yang 

disebut sumber disini ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama 

maupun tokoh dalam merumuskan pendapat-pendapat hukumnya.76 Para tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo juga tidak lepas dari dalil dalam 
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merumuskan pendapat mengenai kegiatan undian berhadiah yang berada di 

Kabupaten Ponorogo.  

 

 

KH. Drs. M. Muhsin mendasarkan pendapatnya mengenai undian 

berhadiah dengan kata maisir atau judiyang tercantum dalam al-Qur’an surat al-

Maidah ayat 90: 

  

   

  

    

  

      

“Hai orang-orang yang beriman, sesuyngguhnya (meminum) khamar, 

berjudi atau (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasukperbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”77 

 

Sama halnya dengan dasar yang diungkapkan oleh Kyai M. Asvin Abdur 

Rohman M.Pd.I, beliau menyebut kata lain dari maisir adalah al-Qimar yang 

artinya juga judi, karena ada pihak yang dirugikan. 

Mengutip dari pendapat al-Jurjani dalam kitabnya at-Ta’rifat halaman 

179, telah menyatakan judi adalah setiap permainan yang di dadalmnya 

disyaratkan adanya sesuatu (berupa meteri) yang diambil dari pihak yang kalah 

kepada pihak yang menang. 
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Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitab tafsir ayat al-Ahkam 

(1/279), menyebutkan bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan 

keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Yusuf al-Qardawi 

dalam Halal dan Haram dalam Islam mengatakan, bahwa judi adalah setiap 

permainan yang mengandung unsur untung dan rugi pula.78 

Dasar hukum undian berhadiah menurut Kyai Drs. Bahtiar Harmi dan 

KH. Mahmudin Marsaid, S.Pd.I sama dengan istimbath yang diutarakan oleh KH. 

M. Muhsin yaitu dalam surat al-Maidah ayat 90: 

  

   

  

    

  

      

“Hai orang-orang yang beriman, sesuyngguhnya (meminum) khamar, 

berjudi atau (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasukperbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”79 

 

Melalui kata maisir  yang diartikan sebagai judi, dengan melihat terlebih 

dahulu bagaimana praktek kegiatan jalan santai tersebut. Beliau menyimpulkan 

yang intinya, apabila hadiah yang diperbutkan atau yang disediakan dalam 

kegiatan jalan santai adalah hasil dari dana peserta maka disebut judi atau haram 

hukumnya. Dan apabila bukan dari dana peserta maka boleh dilaksanakan kegiatan 
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tersebut.80 KH. Mahmudin Marsaid S.Pd.I menambahkan bahwa hadiah, shadaqah, 

infaq itu substansinya sama. Hanya akan berbeda namanya dari akad, ketika orang 

itu memberikan sesuatu dengan diam tanpa meminta imbalan baik pahala dan 

sebagainya, maka itu merupakan hadiah. Jika seseorang memberikan kemudian 

mengharapkan imblannya hal itu merupakan infaq dan shadaqah.81 

KH. Moehatim Hasan menyebutkan bahwa dasar hukum dari undian 

berhadiah yaitu di ambil dari kata maisir yang di dalamnya terdapat unsur 

ketidakjelasan. 

Beliau juga  menegaskan pendapatnya dengan mengutip Ahkam al-

Fuqaha juz 3: 

ا َمسئلة )مسألة القرعة( فحكمها على التفضل . االتى : ا. إذا  ى عتدة علمقرعة كانت الَواَمَّ

 (17 16صح  3غنم او غرم فحكمها حرام النها من القمار. )احكام الفقهاء الجزء 
  

Adapun masalah undian hukumnya adalah sebagai berikut: apabila 

undian itu didasarkan pada untung atau rugi, maka hukumnya adalah 

haram, karena undian tersebut termasuk qimar (judi). (Ahkam Fuqoha, 

juz 3 halaman 16-17).82 

 

Beliau tidak membolehkan apabila undian berhadiah dalam kegiatan jalan 

santai yang mengeluarkan biaya atau membeli kupon tersebut didasarkan pada 

untung dan rugi, karena termasuk perjudian. Yang mana secara jelasnya terdapat 

ketidaktentuan pada permainan dengan ganjaran yang beresiko. Kebiasaannya 
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perjudian (maisir) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib 

seseorang daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran. 

Dan maisir mencakup semua kegiatan yang terjadi dengan ketidakjelasan 

apakah untung atau rugi yang bersumber dari al-Gharar serta spekulasinya, dan hal 

itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian antara manusia. Seorang 

muslim wajib menolak judi dan memberantasnya walaupun ia melihat atau tidak 

melihat tanda-tanda negatif dari judi.83 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM 

TERHADAP PENDAPAT DAN ISTIDLAL HUKUM 

TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PONOROGO 

TENTANG UNDIAN BERHADIAH JALAN SANTAI 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten 

Ponorogo Tentang Undian Berhadiah Jalan Santai 

 

Undian berhadiah dalam kegiatan jalan santai di Ponorogo ada dua 

macam yaitu pembagian kupon secara gratis dan membeli kupon. Kegiatan jalan 

santai dengan tidak membayar kupon (Gratis) yang mayoritas diadakan oleh 

Lembaga baik pemerintahan maupun swasta contohnya: 

d. Jalan santai ribuan santri Salafi Darul Huda Mayak dalam rangka memperingati 

hari santri Nasional yang di berangkatkan oleh wakil Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Ponorogo Ludfi Hadi Aminudin. Disebutkan bahwa 

para santri mengikuti jalan santai tersebut dengan gratis.84 

e. Jalan Sehat Bareng H Ipong dalam rangka pencalonan Bupati Ponorogo th 2015 

lalu. Dimana kartu kupon tersebut bisa di foto copy sebanyak mungkin.85 
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f. Jalan sehat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) Pemkab Ponorogo yang bekerja sama dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo sebagai peringatan hari buruh sedunia 

(May day)  dan tidak dipungut biaya.86 

Sedangkan kegiatan jalan santai dengan membeli kupon sering diadakan 

oleh EO atau dari event-event masyarakat untuk memperingati hari-hari besar. 

Contohnya: 

d. Event axis hore yang diadakan oleh XL. Untuk mengikuti kegiatan tersebut, 

para peserta diharuskan membeli kupon dari panitia seharga lima ribu, di 

bundling dengan Xl harga kupon menjadi 10 ribu, jadi dengan harga 10 ribu 

tersebut sudah mendapatkan kupon dan kartu perdana. Sedangkan uang hasil 

pembelian kupon dari peserta sebagian untuk hadiah sebagain lagi untuk khas 

panitia.87 

e. Gebyar semarak funbike dan sepeda tua yang diadakan oleh KOMANDO 

DISTRIK MILITER 0802 Ponorogo dalam rangka memperingati HUT TNI AD 

ke-71 Th 2016. Para peserta di haruskan membeli kupon seharga 20 ribu 

sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut88 

f. Kegiatan jalan santai memperingati HUT RI yang diadakan oleh warga yang 

berada di jl. Sekar Pudak Rt 01 Rw 01 Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam 
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kegiatan tersebut panitia penyelenggara meminta sejumlah uang iuran dari 

rumah kerumah seiklasnya, dari para pemuda desa sebesar 100rb bahkan 

sebanyak 500rb.89 

Dari beberapa uraian tentang pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo yang terdapat pada bab III, peneliti mencoba melakukan 

analisa sebagai berikut: 

1. Pendapat yang membolehkan dengan syarat 

Tokoh yang berpendapat demikian adalah Kyai Muhsin, Kyai 

Muhammad Asvin Abdur Rohman, Kyai Mahmudin Marsaid dan Kyai Bahtiar 

Harmi. Kyai Muhsin dan Kyai Mahmudin Marsaid berpendapat undian 

berhadiah dalam kegiatan jalan santai di perbolehkan apabila praktek dari 

undian tersebut tidak menimbulkan spekulasi antara peserta, hadiah yang 

disediakan bukan dari hasil pembelian kupon para peserta. Karena jika hasil 

dari pembelian kupon para peserta digunakan untuk pembelian hadiah, maka 

kegiatan tersebut sama halnya seperti judi yang haram hukumnya. 

Kyai Muhammad Asvin Abdur Rahman dan Kyai Bahtiar Harmi 

berpendapat sama bahwa undian berhadiah boleh hukumnya apabila hadiah 

yang disediakan adalah milik sponsor atau yang menyediakan sponsor bukan 

dari hasil pembelian kupon para peserta dan peserta mendapat ganti atau 

imbalan dari pembelian kupon misalkan berupa kaos dan semacamnya. 
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Senada dengan Yusuf Qardhawi alam bukunya yang berjudul fiqh 

hiburan mengemukakan bahwa membeli tiket berhadiah dengan tujuan untuk 

menyaksikan sebuah pertandingan, menikmati permainan para pemain, dan 

untuk mendukung jagoannya, hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila sesorang 

membeli tiket ini demi memperbesarkan untuk mendapatakan hadiah, padahal 

sebenarnya ia tidak tertarik menyaksikan pertandingan tersebut, maka 

hukumnya tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi, jika ia sampai membeli lebih 

dari satu tiket. 

Dalam bukunya yang berjudul Hadyu Islam Fatawi Mu’ashirah jidil 3 

yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattan dalam “Fatwa-fatwa 

kontemporer” bahwa bentuk yang tidak diragukan keharamannya dalam undian 

berhadiah adalah jika seseorang yang membeli kupon dengan harga tertentu, 

banyak atau sedikit tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam 

memperoleh hadiah yang disediakan. Hal seperti termasuk larangan yang serius 

karena termasuk judi.90 

Segala bentuk undian ini, khususnya di Indonesia, oleh masyarakat dinilai 

positif, maka dalam hal ini berlaku kaidah ‘urf (tradisi masyarakat), yaitu 

al-‘aadah muhakkamah  (tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar hukum) 

sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syara’.91 

 

                                                             
90 Yusuf Qardawi, hadyul Islam Fatawi Mu’asiroh, jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

“Fatwa-fatwa Kontemporer”, halm. 500. 
91Abdul Aziz Dahlan, et. al., op. cit., hlm. 1869.  



 

 

2. Pendapat yang tidak membolehkan 

Tokoh yang berpendapat demikian adalah Kyai Moehatim Hasan. Beliau 

berpendapat bahwa undian berhadiah dalam kegiatan jalan santai yang 

mengeluarkan biaya untuk syarat keikutsertaan peserta, baik biaya tersebut 

digunakan untuk hadiah maupun hadiah disediakan oleh sponsor maka tetap 

haram hukumya dan sama dengan judi. Karena bagi beliau undian berhadiah 

dalam kegiatan jalan santai murni tidak mengeluarkan biaya sepeserpun atau 

cuma-cuma. Sehingga para peserta yang kalah tidak merasa dirugikan. 

Semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas 

akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Kalau begitu, al-maisir 

(perjudian) mencakup semua masalah yang terjadi dengan ketidakjelasan 

apakah untung atau buntung. Sehingga, ketentuan dasar al-maisir adalah semua 

muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam 

ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari al-gharar serta 

spekulasinya, dan hal itu menjadi penyebab permusuhan dan kebencian diantara 

manusia. 

Sebagian besar ulama di Indonesia juga mengharamkan segala macam 

taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotere (NALO) dan Lotere Totalisator 

(Lotto). Pada tahun 60-an masyarakat pernah dilanda oleh lotere, terutama 

lotere buntut, yang akhirnya dilarang oleh presiden Sukarno dengan Keppres 

No. 133 Tahun 1965, karena lotere buntut dianggap dapat merusak moral 

bangsa dan digolongkan sebagai subversi. 



 

 

Begitupun menurut Ahmad Asy-Syirbashi dalam kitabnya yasalunaka fid 

din walhayah  mengemukakan bahwa undian adalah salah satu dari bentuk 

praktek perjudian yang dilarang oleh agama Islam, keuntungan yang diperoleh 

darinya juga haram. Titik pengharamannya terletak pada adanya unsur 

memakan harta orang lain dengan cara batil, penipuan, dan kebodohan. 

Disamping itu perbuatan judi mendorong orang untuk menggantungkan 

harapannya kepada harapan-harapan yang dusta.92 

B. Analisa Hukum Islam Mengenai Istidlal dari Pendapat Tokoh Nahdlatul 

Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan di kalangan para tokoh Nahdlatul 

Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo mengenai istidlal hukum yang digunakan 

sebagai rujukan oleh para tokoh, baik yang membolehkan dengan syarat maupun 

yang tidak membolehkan kegiatan undian berhadiah jalan santai tersebut 

sebenarnya menggunakan rujukan yang sama, yaitu dari pengharaman al-Maisir 

(perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan 

ijma’. Dalam al-Qur’an terdapat firman Allah SWT pada surat Al-Maidah ayat 90-

91 sebagai berikut: 

  

   

  

    

  

     

                                                             
92Ahmad Nurhabib, http://stikomalqomar.blogspot.co.id/2014/06/hukum-undian-

berhadiahhabibihabibi.html di aksespadatanggal 20 Maret 2018. 

http://stikomalqomar.blogspot.co.id/2014/06/hukum-undian-berhadiahhabibihabibi.html
http://stikomalqomar.blogspot.co.id/2014/06/hukum-undian-berhadiahhabibihabibi.html


 

 

    

   

   

   

    

        

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [90] 

adalah termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan hanya 

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi 

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu 

(dari mengerjakan pekerjaan itu)”93 

 

Dalam isi ayat tersebut disebutkan bahwa besarnya dosa bagi orang yang 

melakukan perbuatan maisir atau perjudian. Diantara bentuk judi yang diharamkan 

antara lain: 

c. Membeli kupon undian dengan tujuan apapun, walaupun didalamnya ada 

kebaikan. Ukuran pemanfaatannya tidak mungkin memancarkan pemancaran 

keimanan yang murni. 

d. Taruhan, yaitu dimana terdapat spekulasi untung-rugi. Hal ini disebabkan 

karena perjudian memunculkan kerugian salah satu pihak dan keuntungan bagi 

pihak lainnya dengan cara tidak benar.94 

Senada dengan Tafsir Al-Qur’an karya Abdul Halim Hasan dijelaskan 

bahwa : Menurut para sahabat, tabi’in dan lainnya, segala macam permainan yang 

diadakan dengan memakai taruhan disebut “al-maisir”, sehingga baik permainan 

                                                             
93Qur’an.kemenag.go.id/index.php/result/5/90 
94Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: 

Magistra Insania Press, 2004), 201 



 

 

anak-anak sekalipun di mana terdapat kalah, menang dan taruhan yang diambil 

oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan “al-maisir”.95 

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW dalam shahih al-Bukhari 

yaitu: 

 : تَعَاَل اَقَاِمُرَك فَليَتََصدَّْق. َمْن قَاَل ِلَصاِحبِهِ 

“Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku 

bertaruh denganmu.’Maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. bukhari dan 

Muslim) 

 

Dalam hadith ini, Nabi SAW menjadikan ajakan bertaruh-baik dalam 

pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, ini 

menunjukkan keharaman pertaruhan. Demikian juga, sudah ada ijma’ tentang 

keharamannya. Sedangkan dalam terminologi Ulama, ada beberapa ungkapan 

yaitu: semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan 

beruntung atau merugi sekali (spekulatif).96 

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi 

Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi 

memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan 

hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan 

untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah. Dalam hadits lain 

yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. kepada salah seorang pemenang 

lomba. 

                                                             
95Syekh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006, hlm.81. 
96Hafiz Ashraf dalam Hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-maisir-perjudian-adalah-

dilarang_3.html?m=1diakses  pada tanggal 08-07-2017 pada pukul 09-45 WIB  



 

 

Dari Anas bin Malik r.a, ketika ia ditanya, ”Pernahkan kamu mengadakan 

lomba di masa Rasulullah dengan menyediakan hadiah/ tanggungan?” Jawab 

Annas : ”Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, 

dan ketika ada salah seorang yang menang, maka beliau tersenyum merasa senang 

dan keheran-heranan.” (HR Ahmad).97 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah menjelaskan bahwa khamr 

danal-maisir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. 

Akan tetapi, dosa dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya.98 Ayat dan 

hadits di atas menunjukkan haramnya perbuatan maisir dan qimar dalam 

mu’amalat. 

Maisir adalah setiap mu’amalah yang orang masuk kedalamnnya setelah 

mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan; dia mungkin rugi atau mungkin dia 

beruntung. Qimar menurut sebagian ulama adalah sama dengan maisir, dan 

menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada mu’amalat yang berbentuk 

perlombaan atau pertaruhan. 

Jadi, menurut pendapat penulis 90% tokoh Nahdlotul Ulama (NU) 

kabupaten Ponorogo lebih membolehkan dengan syarat untuk mengikuti undian 

berhadiah dalam kegiatan jalan santai tersebut. Dan sebelum mengikuti kegiatan 

undian jalan santai kita harus melihat bagaimana konsep pelaksanaan kegiatan 

                                                             
97https://www.suduthukum.com/2017/03/pendapat-yusuf-qardhawi-tentang-undian.html. 

diaksespadatanggal 15 Maret 2018 
98Bustami A. Gani, dkk., Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Departemen Agama RI, 1983/1984, hlm. 368. 

https://www.suduthukum.com/2017/03/pendapat-yusuf-qardhawi-tentang-undian.html


 

 

tersebut, kita harus dapat menilai apakah kupon berhadiah tersebut digolongkan ke 

dalam kupon berhadiah yang mengandung unsur judi di dalamnya, seperti halnya 

togel ataupun yang sejenisnya, maka Islam melarang bagi umatnya untuk 

berpartisipasi di dalamnya. 

Dari pendapat-pendapat yang diuraikan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama 

(NU) Kabupaten Ponorogo tersebut berkaitan dengan hukum maisir dan niat dari 

masing-masing individu atau peserta ketika akan mengikuti kegiatan jalan santai. 

Karena asal hukum dari maisir adalah haram, yang di dalamnya terdapat taruhan, 

memakan harta orang lain, menimbulkan keuntungan bagi pemenang dan kerugian 

bagi yang kalah, yang akan mengakibatkan kegiatan jalan santai tersebut menjadi 

haram juga. 

Dan bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara’ adalah 

hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada 

peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Misalnya, 

hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur’an 

atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Kemudian, Untuk 

undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung 

kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat, seperti undian dalam 

arisan, kuis berhadiah atau undian berhadiah sebagai promosi dari perusahaan-

perusahaan, Islam membolehkannya. 

 



 

 

Ini sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW sendiri, menurut 

sebuah hadits yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu 

Bakar, yang artinya: “Apabila hendak bepergian, Rasulullah mengundi istri-

istrinya untuk menentukan siapa yang lebih berhak ikut bersamanya.” Segala 

bentuk undian ini, khususnya di Indonesia, oleh masyarakat dinilai positif, maka 

dalam hal ini berlaku kaidah ‘urf (tradisi masyarakat), yaitu al-‘aadah 

muhakkamah (tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar hukum) sepanjang tidak 

bertentangan dengan dalil syara’.  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hukum undian berhadian menurut pendapat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi dua macam, yaitu boleh dengan syarat 

dan tidak membolehkan. Alasan yang dikemukakan atas tidak 

diperbolehkannya adalah bahwa undian berhadiah dalam kegiatan jalan santai 

murni tidak mengeluarkan biaya sepeserpun atau secara cuma-cuma. Karena 

mengeluarkan biaya untuk suatu yang mu’amalat yang belum jelas beruntung 

tidaknya, maka itu termasuk maisir. Kemudian alasan yang membolehkan 

dengan syarat adalah apabila praktek dari undian berhadiah dalam kegiatan 

jalan santai tidak menimbulkan spekulasi antar peserta dan hadiah yang 

disediakan adalah milik dari sponsor bukan dari hasil pembelian kupon. 

2. Undian berhadiah dalam kegiatan jalan santai di Ponorogo ada dua macam 

yaitu pembagian kupon secara gratis dan membeli kupon. Sedangan Istidlal 

hukum dari pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Ponorogo 

tentang kegiatan tersebut baik yang membolehkan dengan syarat maupun 

yamg tidak membolehkan adalah sama-sama mendasarkan pendapatnya 

kepada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang 

besarnya dosa bagi orang yang melakukan perbuatan maisir atau perjudian. 

 

B. SARAN 

Kepada para intsansi-instansi atau masyarakat yang mengadakan undian 

berhadiah dalam kegiatan jalan santai mungkin sebaiknya penyelenggaraannya 

secara cuma-cuma sehingga terhindar dari maisir dan mudharatnya. 
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