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Dharar 

A. Pendahuluan 

B. Pengertian 
Secara etimologi, al-Dharar (bahaya) adalah lawan dari al-Naf’u 

(manfaat). Juga bisa diartikan bahwa al-Dharar adalah segala bentuk kondisi 
buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan.1 

Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya 
secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. 
Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang 
agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau 
menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap 

 
1 Ibnu al-Mandhur. Lisan al-Arab. Juz 4 hal 482 
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jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah 
timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana 
syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah 
terjadi (represif). 

C. Macam-macam Dharar 

1. berdasarkan tempatnya 

Berdasarkan tempatnya, bahaya itu terbagi menjadi lima. Semuanya 
disebut dengan lima prinsip yang selalu dipelihara oleh syariat (maqasid al-
syariah). Bahaya yang masuk pada lima tempat ini adalah bahaya pada 
agama; bahaya pada jiwa; bahaya pada keturunan; bahaya pada harta; dan 
bahaya pada akal. 

Memakan babi adalah haram, karena membahayakan tubuh. Meminum 
khamr hukumnya haram karena membahayakan akal. Memakan hewan yang 
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disembelih atas nama selain Allah adalah haram, karena membahayakan 
agama (aqidah). Melakukan zina adalah haram sebab membahayakan 
keturunan. Dan mencuri itu haram karena membahayakan harta. Semua ini 
berdasarkan tempat dimana Bahaya itu berada.1 

2. berdasarkan materi yang dikandungnya 

Berdasarkan materi yang dikandungnya, bahaya itu terbagi menjadi dua; 
bahaya yang cepat, dan bahaya yang lambat. 

bahaya yang cepat (al-dharar al-‘ajil) adalah bahaya yang dengan segera 
dapat membinasakan orang yang mengonsumsinya, atau minimal ia binasa 
tidak terlalu lama setelah mengonsumsinya. Misalnya orang yang meminum 
racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika. 

 
1 kriteria halal haram, hal 46 
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Adapun bahaya yang lambat (al-dharar al-ajil) adalah kebalikan dari 
bahaya yang cepat. Misalnya seseorang yang sudah terbiasa merokok 
selama tahu dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi 
setelah 20 tahun kemudian, misalnya, ia mengalami rasa sakit yang parah 
pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut dikategorikan 
sebagai bahaya yang lambat.1 

3. berdasarkan kekuatan orang yang terkena 

Berdasarkan kekuatan sebagian orang dalam menjalaninya, bahaya itu 
terbagi menjadi dua; bahaya yang mutlak, dan bahaya yang nisbi. 

Bahaya yang mutlak adalah bahaya yang dialami oleh semua orang, tanpa 
ada pengecualian, berupa sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan. 

 
1 kriteria halal haram, hal 46-47 
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Misalnya racun. Ia adalah sesuatu yang tidak disukai menyakitkan, atau 
membinasakan bagi semua orang baik besar maupun kecil. Karenanya racun 
dapat membahayakan manusia secara mutlak. 

Adapun bahaya yang nisbi adalah sesuatu yang membahayakan sebagian 
orang tetapi tidak membahayakan sebagian yang lain. Misalnya kolesterol. 
Ia dapat membahayakan sebagian orang tetapi tidak membahayakan 
sebagian yang lain.  

Orang lanjut usia yang di dalam sel-sel darahnya terdapat tumpukan 
kolesterol yang kadarnya sudah tinggi, maka mengonsumsi produk-produk 
yang mengandung kolesterol baginya akan sangat membahayakan 
tubuhnya. 

Berbeda halnya dengan anak muda yang usianya berkisar 20 tahun, di 
mana kadar kolesterol yang ada di sel-sel darahnya masih rendah, maka 
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baginya mengonsumsi produk yang mengandung kolesterol tidak berbahaya 
pada tubuhnya.1 

4. berdasarkan sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, bahaya itu terbagi menjadi dua; bahaya yang 
bersifat indrawi dan bahaya yang bersifat maknawi. 

Bahaya yang bersifat indrawi adalah bahaya yang menyerang tubuh, akal, 
atau keduanya. Sedangkan bahaya yang bersifat maknawi adalah bahaya 
dalam masalah agama, misalnya ketika seseorang menyembelih atau 
memakan seekor hewan atas nama selain Allah. Hal tersebut dapat 
menjerumuskan nya pada kemusyrikan, yang sangat berbahaya bagi 
aqidahnya. 

 
1 kriteria halal haram, hal 47 
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D. Dalil Keharaman Dharar 

1. Al-Quran 

a. QS Al-Baqarah 195 

بُّ الْمُ  َ ُُيِ نه اَّلله
ِ
ُنوا ۛ ا ْلَُكِة ۛ َوَأْحس ِ ََل الَّته

ِ
ِ َوََل تُلُْقوا ِبأَيِْديُُكْ ا نِيَ َوَأنِْفُقوا ِِف َسِبيِل اَّلله  ْحس ِ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
(QS. Al-Baqarah : 195) 

Imam asy-Sya’bi mengakatakan bahwa ayat tersebut turun mengenai 
kondisi kaum Anshar. Diturunkan dalam rangka menegur mereka yang 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=2
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menahan harta dan tidak menginfakkannya di jalan Allah.1 

Imam ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dari Abu 
Jubairah bin adh-Dhohhak, ia berkata, “dahulu kaum Anshar ringan 
bersedekah harta dan makanan, hingga satu masa mereka dilanda musim 
kering dan membuat mereka menahan harta (tidak berinfaq), maka Allah swt 
menurunkan ayat tersebut.2 

Sementara Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, 
“ayat ini turun berkenaan dengan urusan infaq.”  

Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab sahihnya, juga Ibnu Hibban 
dan al-Hakim dan juga selainnya meriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub al-

 
1 tafsir al-Munir, 2/177 
2 tafsir al-Munir, 2/177 
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Anshari ra, ia berkata, “ayat ini turun mengenai kami kaum Anshar. Ketika 
Allah swt telah memuliakan Islam, dan telah banyak para pengikut dan 
pembelanya, sebagian kami diam-diam berbincang satu sama lain, “harta 
kita telah banyak keluar, dan sekarang Allah swt sudah memenangkan Islam, 
kalau kita mulai berhemat dengan yang tersisa, mungkin bisa untuk menutup 
pengeluaran kita selama ini.”  

Kemudian Allah swt menjawab laku mereka itu dengan menurunkan 
ayat, “Dan infaqkanlah hartamu di jalan Allah, dan jangan ceburkan dirimu 
ke dalam kebinasaan”. Kebinasaan yang Allah swt maksud ialah menahan 
harta dan tidak menginfaqkannya di jalan Allah dan meninggalkan perkara 
jihad.1 

 
1 tafsir al-Munir, 2/177 
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Syaikh DR Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menerangkan 
pentingnya berinfaq atau membelanjakan harta untuk keperluan perang 
sebab hal tersebut merupakan bentuk dukungan untuk jihad fii sabilillah. 
Juga membuka peluang lebih besar agar mendapatkan kemenangan di 
dalamnya.  

Beliau juga berpesan agar menjauhi sikap meremehkan kewajiban infaq 
di dalamnya, sebab yang demikian akan membawa kebinasaan bagi umat, 
berdampak hilangnya persatuan, dan memperbanyak korban jiwa. Beliau 
berkata, “Awas, jangan ceburkan dirimu di lubang kehancuran dan 
kebinasaan! tapi persiapkanlah dengan baik segala sesuatu yang menjadi 
keperluan jihad itu sesuai dengan kondisi dan situasi zaman dan tempatmu 
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hari ini.1 

Secara umum para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata 
‘tahlukah’ dalam ayat di atas menjadi beberapa pendapat, di antaranya; 

a. Adalah membelanjakan harta dan mengelolanya dengan baik, tanpa 
melakukan peperangan. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Abu 
Ayyub al-anshari. 

b. Adalah meninggalkan infaq dijalan Allah karena takut menjadi fakir. 
Sehingga seseorang berkata, “aku tidak memiliki harta untuk 
berinfak.” Pendapat ini diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman, 
Ibnu Abbas, Atha’, dan mayoritas sahabat. 

c. “Janganlah kamu menahan tanganmu untuk tidak bersedekah, maka 

 
1 tafsir al-Munir, 2/182 
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kamu akan binasa. Maksudnya, janganlah kamu menahan infakmu 
atas orang-orang yang lemah, karena jika mereka meninggalkanmu 
kemudian musuh menguasaimu, maka kamu akan binasa. Pendapat 
ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. 

d. Maknanya adalah seorang pria yang terjerumus pada lembah dosa. 
Lalu ia jatuhkan kedua tangannya seraya berkata, “aku sudah terlanjur 
berkubang dalam maksiat, tidak ada gunanya bertobat.” Ia merasa 
putus asa dari rahmat Allah swt. Pendapat ini diriwayatkan dari 
sahabat al-Bara bin Azib. 

e. “Janganlah kamu pergi berjihad tanpa memiliki bekal.” Pendapat ini 
diriwayatkan dari Zaid bin Aslam.1 

 
1 tafsir thabari, 3/593 
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Setelah memaparkan perbedaan di antara para sahabat Nabi mengenai 
makna ayat di atas, Imam at-Thabari memberi sebuah closing statement 
yang apik untuk kita simak. Beliau berkata, “Apabila makna-makna di atas 
sejalan dengan kandungan firman Allah swt, sementara Allah swt tidak 
menentukan mana yang tepat dan mana yang tidak, maka pendapat yang 
benar dalam hal ini adalah bahwa Allah melarang kita melakukan sesuatu 
yang dapat mengakibatkan kita binasa dan melarang kita bersikap pasrah 
pada kebinasaan (adzab) dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang 
harus kita lakukan pada-Nya. Maka seseorang diantara kita tidak boleh 
melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt yaitu perbuatan yang dapat 
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menyebabkan kita diazab oleh-Nya.1 

b. QS An-Nisa 29 

اَرًة َعْن تََراض   َله َأْن تَُكوَن ِِتَ
ِ
يَن أ َمنُوا ََل تَأُُْكُوا َأْمَوالَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبلَْباِطِل ا ِ َا اَّله  ِمنُُْكْ ۚ َوََل تَْقُتلُوا  ََي َأُّيُّ

َ ََكَن ِبُُكْ َرِحميًا نه اَّلله
ِ
 َأنُْفَسُُكْ ۚ ا

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

 
1 tafsir thabari, 3/593 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=4
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Secara zahir, makna ayat ini adalah larangan membunuh diri sendiri baik 
dalam kondisi marah atau kalut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam 
al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad saw 
bersabda, “siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sepotong besi, 
maka hukumannya di akhirat kelak adalah ia membawa besi tersebut dengan 
kedua tangannya kemudian menikam perutnya sendiri di tengah api neraka, 
dan kekal selama-lamanya di dalamnya.” 

Akan tetapi mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa makna ayat tersebut 
adalah larangan membunuh saudara muslim yang lainnya. Adapun 
penggunaan diksi ‘membunuh diri kalian sendiri’ adalah bentuk hiperbolis 
dalam larangan tersebut. Sebagaimana larangan memakan harta orang lain 
juga menggunakan istilah ‘harta kalian sendiri’, sebab disebutkan dalam 
hadis Nabi Muhammad saw yang bunyinya, “orang-orang mukmin itu adalah 
jiwa yang satu”. 
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Tetapi juga tidak keliru ketika ayat tersebut dimaknai secara umum, yaitu 
larangan membunuh diri sendiri, maupun membunuh orang lain. Juga berisi 
larangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan kematian, seperti 
mengonsumsi obat-obat berbahaya dan terlarang, racun, dll.1

 

2. Hadis 

1. Hadis Ibnu Abbas ra 

Nabi Muhammad saw bersabda,2 

 
1 tafsir al-Munir, 5/32 
2 Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad. Jilid 3 hal 267. No hadist: 2867, Ibnu Majah. Sunan Ibnu 

Majah. Jilid 2 hal 30, 31. 
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 َل رضر وَل رضار 

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan 
(membalas perbuatan bahaya).” 

Makna al-dharar dan al-dhirar sebagian ulama menyamakan pengertian 
antara keduanya. Tetapi menurut sebagian yang lain, al-dharar adalah 
membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dhirar adalah 
membahayakan rang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Menurut al-
Khusyani, al-dharar adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi 
membahayakan orang lain. Sedangkan al-dhirar adalah sesuatu yang tidak 
bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. 

Menurut ulama lain, al-dharar dan al-dhirar seperti bentuk al-qatl dan al-
qital; al-dharar adalah membahayakan orang lain yang tidak membahayakan 
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kita, sedangkan al-dhirar adalah membahayakan orang lain yang telah 
membahayakan kita dengan cara yang tidak disyariatkan.1 

2. Hadis Abu Hurairah ra 

َ قَاَل َمْن تََردهى ِمْن َجبَل   ُ عَلَْيِه َوَسَّله ُ َعْنُه َعْن النهِبيِ َصَّله اَّلله فَقَتََل   َعْن َأِِب ُهَريَْرَة َرِِضَ اَّلله

دهى ِفيِه   َ يَََتَ ُه ِِف  نَْفَسُه فَهَُو ِِف ََنِر ََجََّنه ا ِفهيَا َأبًَدا َوَمْن ََتََّسه ُُسًّا فَقَتََل نَْفَسُه فَُسمُّ ً ا ُمَخَّله َخاِِلً

ا ِفهيَا َأبًَدا َوَمْن قَتََل نَْفَسُه ِِبَِديَدة  فََحِديَدتُُه ِِف  ً ا ُمَخَّله َ َخاِِلً اُه ِِف ََنِر ََجََّنه أُ ِِبَا  يَِدِه يَتََحسه  يَِدِه ََيَ

ا ِفهيَا َأبًَدا ِِف بَْطنِِه ِِف َنَ  ً ا ُمَخَّله َ َخاِِلً  2ِر ََجََّنه

 
1 ‘Athiyah ‘Adlan. Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Hal 48 
2 Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5333 - Kitab Pengobatan 
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dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga 
membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, 
ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak 
racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di 
tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta 
abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan 
(menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, 
dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia 
kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya." 

Menjaga jiwa (hifzhu al-nafs) merupakan salah satu dari tujuan 
diturunkannya syariat Allah swt (maqasid al-syariah). Maka usaha 
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membunuh diri sendiri -dengan jalan dan cara apapun- termasuk dosa yang 
paling besar sebab ia menafikan tujuan mulia dari syariat itu sendiri. Olhe 
karenanya Allah swt dan rasul-Nya mengharamkan perbuatan tersebut 
dengan ancaman keras yang ekplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan 
Hadis. 

Hadis ini oleh sebagian ulama juga dijadikan dalil tentang larangan 
penggunaan racun untuk berobat karena bisa mengakibatkan kematian. 
Namun, pendapat ini dinilai keliru oleh sebagian yang lain, sebab larangan 
penggunaan racun itu tidak bersifat mutlak. Mengonsumsi racun untuk 
proses pengobatan diperbolehkan selama dalam dosis yang sedikit dan 

diyakini betul bermanfaat dan menghilangkan madarat dari penyakit.1 

 
1 fathul mun’im syarh sahih muslim, 1/358 
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3. Kaidah Fiqih 

Dalam kaidah fiqih kita mengenal lima kaidah besar yang sudah 
dirumuskan oleh para ulama. Salah satu kaidah tersebut menjadi 
pijakan kita dalam wajibnya menghindari dan/atau menghilangkan 
gangguan dan bahaya yang bisa menimpa kehidupan. Kaidah tersebut 
berbunyi: al-Dhararu yuzal 

 الرضر يزال 

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.” 

Kaidah fikih yang satu ini begitu penting karena sejalan dengan 
sifat dasar Syariat Islam yang diturunkan Allah SWT lewat Nabi 
Muhammad  SAW, yaitu   عدم الحرج  (meniadakan kesulitan). Berdasarkan 
firman Allah SWT, 
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 َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد ييني ميْن َحرَج  

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” 

Juga karena luasnya cakupan hukum yang berada di bawah 
kaidah fikih ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah al-Dhararu 
Yuzal adalah setengah dari ilmu fikih. Sebab, secara garis besar semua 
hukum fikih hanya terbagi menjadi dua nilai utama, yaitu untuk; 

 جلب املصاحل أ و درء املفاسد 

“mendatangkan kebermanfaatan atau menolak kemudharatan.”  

Imam al-Suyuthi (911 H) menggambarkan betapa tinggi 
kedudukan dan pentingnya kaidah fikih yang satu ini. Beliau 
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mengatakan, “Ketahuilah, bahwa ada banyak sekali hukum fikih yang 
terlahir berdasarkan kaidah al-Dhararu Yuzal.1 

E. Contoh makanan dharar 

1. racun 

2. rokok 

Para ulama di Indonesia berbeda pendapat terkait hukum merokok. 
Sebagian ulama memandang merokok termasuk perbuatan yang haram, 
sebagian yang lain mengatakan hukumnya makruh, bahkan ada juga yang 
berpendapat bahwa merokok itu perbuatan yang mubah (boleh). 

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum 

 
1 As-Suyuthi. Al-Asybah wa al-Nadhair. Hal 84 
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merokok ini didasari soal apakah zat bahaya yang ada para rokok itu sesuatu 
yang sudah bisa dipastikan (muhaqqaqah) atau masih sekadar asumsi 
(mauhumah) atau dugaan kuat (zhann)? Dan apakah bahaya tersebut mtlak 
berlaku pada semua orang atau bersifat relatif dan nisbi saja? termasuk yang 
menjadi titik perbedaan pendapat adalah ketiadaan nas syar’i yang eksplisit 
terkait hukum rokok dan merokok. 

a. Muhammadiyah 

Dalam Amar Fatwa FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN 
PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 6/SM/MTT/III/2010 TENTANG HUKUM 
MEROKOK, disebutkan; 

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan 
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang 
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merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah 
(maqasid al-syariah);  

2. Merokok hukumnya adalah haram karena:  

a. merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaits yang 
dilarang dalam Q. 7: 157, 

b. perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam 
kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri 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 
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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 mubazir 
(pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26-27, 

f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah 
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(maqasid al-syariah), yaitu (1) perlindungan agama (hifz ad-din), (2) 
perlindungan jiwa/raga (hifz an-nafs), (3) perlindungan akal (hifz al-
‘aql), (4) perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan (5) perlindungan 
harta (hifz al-mal). 

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 
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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-tadrij (berangsur), 
at-taisir (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. 

Tidak hanya rokok konvensional, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan 
fatwa terkait hukum rokok elektrik.  Dalam fatwa yang tertuang pada surat 
keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum dari e-cigarette (Rokok 
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elektrik) pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta tersebut dinyatakan bahwa 
rokok elektrik hukumnya adalah haram. Hal ini disampaikan pada forum 
Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (24/1) di Gedung Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta. 

 

b. Nahdlatul Ulama1 

Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU memberi tiga status hukum 
merokok, semua tergantung pada situasi dan kondisi: mubah, makruh, dan 
haram. Mubah kalau merokok dianggap tidak membawa dampak buruk atau 
mudarat, makruh jika merokok dipandang bisa menimbulkan mudarat tetapi 

 
1 https://islam.nu.or.id/post/read/15696/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokok 
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relatif kecil sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai “basis 
teologis” pengharaman merokok, dan kemudian haram kalau merokok 
dipandang bisa membawa mudarat yang besar bagi diri sendiri. 

Tiga tingkatan hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun 
personal terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad 
ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy di dalam Bughyatul Mustarsyidin (hal.260) 
yang sepotong teksnya sebagai berikut: 

ن  أ نه  يظهر  واَّلي.......    السلف،  من  أ حد عن  أ ثر  وَل  عنه  حديث   التنباك ِف  يرد  مل    عرض  ا 

  ملن  والطي  احملرور  عَّل  العسل  ُيرم   كام  حفرام،  بدنه  أ و  عقهل  ِف  يرضه  ملن  ِبلنس بة   ُيرمه   ما  هل

ذا  كام   مس نوًَن،  يصريه  بل  يبيحه  ما  هل  يعرض   وقد   يرضه،  ِتربة   أ و   ثقة  بقول  للتداوي  اس تعمل  ا 

  عن  خال  وحيث   امخلر،  رصف  غري  ِبلنجاسة  َكلتداوي  لها،  رشب  اليت  للعةل  دواء  بأ نه  نفسه
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ذ مكروه، فهو العوارض تكل  الكراهة   يفيد احلرمة ِف القوي اخلالف ا 

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan 
tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. … Jelasnya, 
jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada 
akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu 
itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram 
bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat 
unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana 
bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan 
keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat 
menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan 
benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan 
mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang 
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bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh 
hukumnya. 

 

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh 
Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384) dengan sepenggal teks 
sebagai berikut: 

 أ نه   ا َل  ونظرا  يسكر  أ ن  شأ نه  من  وَل  مسكرا  ليس  أ نه  ا َل  نظرا  ِبهل  بعضهم  حفُك.....    التبغ   ا ن 

  ِبلنس بة   احلرمة  فيه  تطرأ    ولكن  حالَل  يكون  أ ن  مثهل  ِف  وال صل,  يتناوهل  من  للك  ضارا  ليس

  أ نه   من  عنه  عرف  ما  ا َل  نظرا  أ وكراهته  ِبرمته  أ خر  بعض  وحُك. ....  به  ويتأ ثر  يرضه  ملن  فقط

 للخلل  أ كرثها  أ و  احليوية  أ َجزته  ويعرض  الطعام  شهوة  يفقده  شاربه  حصة  ف   ضعفا  ُيدث
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  .واَل ضطراب

Tentang tembakau … sebagian ulama menghukumi halal karena 
memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan 
hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak 
membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada 
dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi 
orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. 
Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh 
karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu 
makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta 
kurang stabil. 

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy 
di dalam Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167) dengan 
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sepotong teks, sebagai berikut: 

  املقاصد  حُك  للوسائل:  فأ جاب  القهوة،  عن   الشافعي  العباب  صاحب   س ئل:  واِلخان  القهوة 

عانة  قصدت  فا ن  مفحرمة  حرام  أ و   مفكروهة  مكروه  أ و  مفباحة  مباح  أ و  قربة  َكنت   قربة  عَّل  لال 

 غاية   صاحب   احلنبل   يوسف  بن  مرعي  الش يخ   وقال.  التفضيل  هذا  عَّل  احلنابةل  بعض  وأ يده

  تركهام مروءة ذي للك وال وَل والقهوة اِلخان رشب حل ويتجه: املنَّتى 

Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i 
ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap 
sarana itu sesuai dengan tujuannnya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk 
ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, 
untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi 
haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy 
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terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari 
madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan: 
Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, 
tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya. 

c. Majelis Ulama Indonesia 

Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di 
Sumatera Barat sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum 
merokok, yaitu antara makruh dan haram. 

Peserta Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia sepakat bahwa merokok 
hukumnya haram jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh 
wanita hamil. 
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d. Persis1 

Dewan HIsbah Persatuan Islam telah menyelenggarakan siding ke IV pada 
hari Ahad, tanggal 12 Syawal 1407 H/10 Mei 1987 di Pajagalan 14 Bandung. 
Setelah para ahli menyampaikan penjelasanya, sekitar permasalahan 
tembakau dan segala kaitannya yang berhubungan dengan segala akibatnya, 
dilanjutkan dengan beberapa pandangan, baik dari pembuat makalah, al-
Ust.H.M. Syarief Sukandi juga dari Asatidz lainnya. Maka diambil kesimpulan, 
bahwa: 
 

 

 
1 https://www.persis.or.id/bagaimana-putusan-dewan-hisbah-pp-persis-tentang-

hukum-rokok 
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1. Dalil-dalil yang menunjang haramnya rokok tidak mengena. 

2. Rokok tidak termasuk fasad yang dimaksud Alquran. 

3. Unsur-unsur rokok tidak ada yang termasuk khamr yang 
memabukkan. 

4. Tidak ada nash dan illat yang jelas dan kuat. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka para anggota Dewan Hisbah 
Ittifaq, bahwa rokok itu: HUKUMNYA “MAKRUH”. 
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