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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kawasan Tanpa Rokok 

1. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya  

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis 

rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai 

mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok 

tersebut mengakibatkan terjadinya pravalensi perokok di Indonesia yang 

setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan 

perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. Pada tahun 1999 melalui 

Peraturan Pemerintah Republik Inonesia No. 19 tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan 

untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. 

Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa 

Rokok pada pasal 22-25. Dalam Pasal 25 memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok1 

dan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga 

mencantumkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Bagian tujuh belas 

mengenai Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk 

menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 19 

tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, 

                                                           
1 Pasal 25 Perraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok 

bagi Kesehatan.  
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beberapa pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan 

Tanpa rokok diantaranya:  

a. DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang 

Kawasan Dilarang Merokok namun Jskarta belum menerapkan 100% 

Kawasan Tanpa Rokok karena dalam perauran tersebut masih 

enyediakan ruangan untuk merokok. 

b. Bogor, belum menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok 

secara eksklusif. Pengaturan tertib Kawasan Tanpa Rokok tertuang 

dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang ketertiban umum 

pasal 14-16. 

c. Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

d. Surabaya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. 

e. Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam 

Peraturan Daerah Kota Palembang No.7 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan kota pertama di Indonesia 

yang memiliki Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok secara 

ekslusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% 

Kawasan Tanpa Rokok yaitu tanpa menyediakan ruangan untuk 

merokok. 
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f. Padang Panjang, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang 

Panjang No. 8 thaun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan 

Kawasan Tertib Rokok. 

g. Tulungagung, Jawa Timur Terdapat Peraturan daerah Kabupaten 

Tulungagung No. 9 tahn 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok 

dan Tebatas Merokok.  

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.2  

2. Merokok 

Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap rokok. 

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimasukkan untuk dibakar  

dan  dihisap  dan/atau  dihirup  asapnya,  termasuk  rokok  kretek, rokok 

putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana 

tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya 

mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.15  Merokok 

berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan  kesehatan  yang  

dapat  terjadi  baik  pada  perokok  itu sendiri maupun orang lain di 

sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok pasif memiliki 

resiko mendapatkan penyakit berbahaya tiga kali lebih besar dari pada 

perokok aktif. Hal itu dikarenakan, hanya 25 persen senyawa kimia yang 

                                                           
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hal. 

187. 
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terdapat dalam rokok yang dirasakan oleh perokok aktif, mengingat adanya 

filter pada ujung batang rokok. Sementara itu 75 persen sisa bahaya justru 

didapatkan oleh perokok pasif karena terpapar asap rokok secara langsung. 

Dengan menghirup berbagai senyawa kimia berbahaya, maka perokok pasif 

tentu saja berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit yang mengerika 

Perokok pasif beresiko mendapatkan serangan jantung atau stroke 

(serangan otak) secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap 

rokok cenderung menjadi lebih lengket dan memicu penyumbatan pada 

pembuluh  darah.  Sedangkan dampak yang terjadi pada perokok aktif apabila 

dilihatdari segi kesehatan dapat menimbulkan 25 jenis penyakit seperti 

Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain 

adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah. 

Pengendalian pada perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif tersebut 

merupakan salah satu solusi untuk menghirup udara bersih tanpa paparan 

asap rokok. 

3. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegitan memproduksi, menjual, 

mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.3 Penetapan 

Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat 

terhadap resiko ancaman ganguan kesehatan karena lingkungan tercemar 

                                                           
3 Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 

Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok 
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asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat 

alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk 

melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, 

mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk 

mengembangkan opini bahwa tidak  merokok  adalah  perilaku  yang  lebih  

normal,  dan  kawasan  tanpa  rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan 

menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang 

terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para 

perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi 

menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut 

penetapan Kawasan Tanpa Rokok. 

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengamanatkan dalam   upaya   menciptakan   lingkungan   yang   sehat,   

maka   setiap   orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 

memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan 

setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam 

mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-

tingginya.4 Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain  dengan  

menerapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Dalam  Peraturan  Bersama Menteri   

Kesehatan   dan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia   

No.188/Menkes/PB/I/2011   No.   7   Tahun   2011   tentang   Pedoman   

                                                           
4 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
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Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan 

Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk 

kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan 

dan/atau mempromosikan produk tembakau.5 

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan 

yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang 

bersih dan sehat bagi  masyarakat  serta  melindungi  kesehatan  masyarakat  

secara  umum  dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak 

langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan Kawasan Tanpa 

Rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko 

terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang 

rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku 

yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi konsumsi 

rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk 

berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. 

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang 

Kesehatan dan dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 

Pasal 3 Ayat (2), menetapkan beberapa kawasan yang dinyatakan sebagai 

Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:6 (1) Tempat proses belajar mengajar: (2) 

Tempat sarana kesehatan; (3) Tempat kegiatan anak-anak; dan (4) Tempat 

ibadah. 

                                                           
5 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 

188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 
6 Pasal 115 Undang-Undang RI nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 3 Ayat 

(2) Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Asap 

Rokok. 
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4. Prinsip Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 

Secara Umum terdapat beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok, yaitu:7 (1) Asap rokok orang lain mematikan; (2) Tidak ada 

batas aman bagi paparan asap rokok orang lain; (3) Setiap warga negara 

wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain; (4) 

Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok 

orang lain; (5) Hanya   lingkungan   tanpa   asap   rokok   100%   yang   

dapat   memberi perlindungan penuh bagi masyarakat; dan (6) Pembuatan 

ruang merokok dengan ventilasi/fitrasi udara tidak efektif. 

5. Tujuan kawasan Tanpa Rookok 

Penetapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  tentunya  memiliki  tujuan,  

selain  untuk mengurangi  jumlah  perokok  yang  setiap  tahun  terus  

mengalami  peningkatan Menurut Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung  

No. 9 Tahun  2010 Pasal 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat beberapa 

tujuan pokok, yaitu;8 (1) Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka 

kematian yang ditimbulkan oleh asap rokok dengan cara merubah perilaku 

masyarakat untuk hidup sehat; (2) Meningkatkan produktifitas kerja; (3) 

Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebass dari asap rokok; (4) 

Menunrunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan (5) 

Mewujudkan generasi muda yang sehat. 

 

                                                           
7 http://www.tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf 

diunduh pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB. 
8 Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungsgung Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Kawasan tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok. 

http://www.tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya
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6. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok 

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat 

umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana 

pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat 

memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan 

generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, 

menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak 

kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok 

yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah 

meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok para 

perokok aktif maupun perokok pasif.9 

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih 

bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan 

hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum 

administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan 

peraturan. 

7. Objek Kawasan Tanpa Rokok 

Dalam pelaksanannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator 

dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: 

a. Ada atau tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas 

dan mudah terbaca di Kawasan Tanpa Rokok 

                                                           
9 Lily S Sulistyowati, prototype Kawasan Tanpa Rokok,  kemenkes RI, 2011, hal 6. 
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b. Ada atau tidaknya orang merokok di tempat yang telah 

ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

c. Ada  atau  tidaknya  area  atau  ruangan  merokok  di daerah 

kabupaten Tulungagung dengan atau tanpa ventilasi untuk 

menghilangkan asap rokok. 

d. Ada  atau  tidaknya  tanda-tanda  promosi  atau  iklan  rokok  

di Kawasan Tanpa Rokok (penjualan rokok di Kawasan Tanpa 

Rokok hanya dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk 

menjual). 

e. Ada atau tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok 

di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

f. Ada atau tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang 

ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

g. Ada atau tidaknya puntung rokok di   gedung tertutup   yang di 

tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 

B. Rokok dalam perspektif Hukum Islam 

1. Menurut para islam  

Menurut kaidah ushul fiqhiyah “pada dasarnya segala sesuatu 

hukumnya mubah”, dengan maksud asal dari segala sesuatu yang 

bermanfaat hukumnya mubah atau boleh dan yang bermadharot adalah 

berhukum haram. Kaidah tersebut berlaku sampai ada dalil yang 

mengubahnya. 
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ََضاِّرُ اأَلْصلُ 
 
ُْاَمل َبَاََحِة ََُوُْيِف  ُاِإل  ََناِف ِع 

َ
ُْاَمل ُُْيِف  ُالَتْحر ْيْ   

 “Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat 

adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan madharat 

adalah haram”10 

يَ رُ  ُْاأَلْشَياء ُإ َبَاََحٍِةَُماَُلَُْ ْيَلُالَتْحر ْيُْ دَُُّدلُ اأَلْصل ُْيِف   

“Hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang 

mengharamkan” 

 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebatang rokok ada dua, 

yaitu tembakau dan cengkeh. Kedua benda tersebut merupakan benda 

yang berhukum mubah, karena tidak termasuk benda yang telah 

diharamkan baik dari Al-Qur‟an maupun Sunnah. Dalam hal ini, apabila 

tembakau dan cengkeh digunakan baik bersama-sama maupun terpisah 

maka hukumnya tetap mubah atau diperbolehkan, karena dikembalikan 

pada hukum asal suatu benda tersebut. Dan selama pembuatan rokok 

berasal dari bahan-bahan yang berhukum mubah, maka rokok juga 

memiliki hukum mubah, bukan haram atau makruh. 

Dalam menentukan suatu hukum, maka dapat ditentukan dengan 

beberapa metode, yaitu.11 

 

 

                                                           
10 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qowa’id 

Fiqhiyyah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hal. 73 
11 Fathi Syamsuddin Ramadhan, Apakah hukum merokok, haram? makruh? atau 

mubah?dikupas tuntas di sini, dalam http://www.voa-khilafah.com/2012/01/apakah-

hukummerokok-haram-makruh-atau.html#sthash.5bAYR4cF.dpuf, diakses pada 05 February 2019 
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a. Dilihat dari hukum asal suatu benda 

Dilihat dari hukum asal suatu benda bahan yang digunakan dalam 

rokok berhukum mubah, maka ketika diproduksi hasilnyapun pasti juga 

berhukum mubah. 

b. Dilihat dari perbuatanya 

Dalam suatu kaidah ushul, jika terdapat suatu yang halal dzatnya maka 

yang dapat mengharamkan bukanlah dzat tersebut, akan tetapi cara 

pemakaian dari dzat tersebut atau juga dari akibat benda tersebut. Dilihat 

dari perbuatannya merokok berhukum haram, makruh dan mubah, dengan 

rincian sebagai berikut. 

1. Merokok berhukum haram: Apabila orang tersebut melakukan 

perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang 

awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut 

menjadi benda haram. Contohnya: jika seseorang merokok dan 

menyebabkan bahaya secara pasti pada dirinya, maka orang tersebut 

dilarang merokok, dikarenakan tampaknya bahaya pada dirinya. 

Sebab, jika benda mubah mengandung atau menimbulkan bahaya, dan 

bahaya tersebut telah terbukti, maka benda tersebut haram hukumnya 

untuk dikonsumsi orang tersebut. Hukum haram disini bukan 

diletakkan pada benda tersebut, akan tetapi pada perbuatan seseorang 

tersebut apabila tetap mengonsumsi rokok. 
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2. Merokok berhukum makruh : Apabila dilakukan di masjid, hukumnya 

makruh. Karena qiyaskan dengan larangan dari Nabi Muhammad saw 

bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah masuk ke 

dalam masjid, dikarenakan bau yang menyengat yang dihasilkan oleh 

bawang merah dan bawang putih setelah dimakan. Imam Bukhari 

meriwayatkan hadist dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Rosulullah 

saw bersabda: 

َدنَاَُْوُقَاَلُ:َأَكَلُث  ْوًماَُأَْوََُبَصالًُِفَ ْليَ ْعَتز ْلََناُأََُُمنُْ َُْبَ ْيت ه ََُوْلي َُُل يَ ْعَتز ْلَُمْسج  ْقع ْدُْيِف   

 “Barangsiapa habis memakan bawang putih atau bawang merah. 

Hendaklah dia menghindar dari kami, (atau hendaknya dia 

menghindar dari masjid kami) dan duduk sajalah dirumah.” [HR. 

Imam Bukhari: 252]12 

 

Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Umar r.a., 

bahwasannya Rosulullah saw bersabda pada saat perang khaibar : 

ُالث َّْومُ هُ َمْنَُأَكَلُم ْنُ    ْ َدَُُِفاَلُيَأُْذ ه ُالَشَجَرة ُيَ ْعِن  ْسج 
َ
تَ ََيَُّاَمل  

”Barangsiapa habis memakan tumbuhan ini (yakni, bawang putih), 

maka janganlah mendatangi masjid” [HR. Imam Muslim: 853]13 

 

Dari hadist-hadist tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi 

Muhammad saw melarang oarang yang memakan bawang putih atau 

bawang merah mendekati masjid disebabkan baunya yang 

mengganggu orang lain. Sebagaimana rokok juga dimakruhkan masuk 

ke masjid, karena asap rokok menyebarkan bau yang menyengat dan 

                                                           
12 Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 149 
13 Ibid.,hal. 149 
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dapat mengganggu orang lain. Sehingga rokok dimakruhkan masuk ke 

dalam masjid. 

3. Merokok berhukum mubah atau boleh : Apabila seseorang melakukan 

suatu perbuatan yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri 

maupun mengganggu orang lain. Seseorang yang merokok tidak 

menimbulkan bahaya atau dlarar yang bersifat muhaqqah pada 

dirinya, serta dilakukan ditempat atau komunitas yang tidak merasa 

mengganggu atau orang dalam komunitas tersebut tidak merasa 

terganggu dengan bau asap rokok tersebut, maka status hukumnya 

adalah boleh atau mubah. Hal ini dilihat dari dalil yang 

memperbolehkan memanfaatkan barang yang asal bersifat mubah, dan 

bahaya tidak berwujud terhadap orang tersebut, sehingga hukum 

pengharamannya tidak terbukti 

2. Fatwa MUI Tentang diharamkanya Rokok 

Fatwa berasal dari kata fataay, fatwa merupakan sebuah isim (kata 

benda) yang digunakan dengan makna al-iftaa’. Dalam kitab Mafaahim 

Islamiyyah diterangkan bahwa secara liberal, kata al-fatwa bermakna 

jawaban atas persoalan-persoalan syari‟at atau perundang-undangan yang 

sulit. Sedangkan aliftaa’ adalah penjelasan hukum-hukum dalam 

persoalan-persoalan syari‟at, undang-undang dan semua hal yang 

berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya.14 

                                                           
14 Mardani, Ushul Fiqh,(Jakarta: Raja Wali Press, 2013), hal. 373-374 
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Fatwa secara syari‟at bermakna penjelasan hukum syari‟at atas suatu 

permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung 

oleh dalil yang berasal dari Al-Qur‟an, Sunnah, Nabawiyyah dan ijtihad. 

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta’ berasal ari kata afta, yang 

berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan 

penjelasan tentang hukum syara‟ oleh ahlinya kepada yang belum 

mengetahuinya.15 Fatwa juga bisa berarti hukum syara‟ yang disampaikan 

oleh mufti kepada mustafti yang bersangkutan dengan hukum syara‟, 

bukan diluar dari hukum syara‟.16 Dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah 

suatu jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

masyarakat kepada seorang pemimpin yang berhubungan dengan syari‟at-

syari‟at yang ada dalam suatu negara. Sedangkan fatwa itu dikeluarkan 

oleh seorang Mufti. 

Mufti adalah seorang faqih yang diangkat oleh negara untuk menjawab 

persoalan-persoalan. Seorang yang menjabar sebagai Mufti juga memiliki 

persyaratan, antara lain: 

a. Seorang yang sudah mukallaf, yaitu muslim, dewasa dan sempurna 

akalnya.  

b. Seorang yang ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, 

misalnya mengetahui dalil-dalil sama‟i dan dalil-dalil aqli.  

c. Seorang yang adil dandapat dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut 

dari seorang mufti karena ia seorang panutan. 

                                                           
15 Ibid., hal. 374 
16 Ibid., hal. 375 
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d. Bersikap tenang (sakinah) dan berkecukupan, mempunyai niat dan 

iktikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat.17 

Dalam berfatwa, para ulama‟ juga memiliki kaida-kaidah yang harus 

dijadikan acuan dalam menentukan atau mengambil suatu hukum. Kaidah-

kaidah yang harus dipenuhi menurut Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu 

Syaikh untuk memfatwakan fatwa kontemporer adalah sebagai berikut: 

1. kewajiban berfatwa dengan berdasarkan ilmu syar‟i. 

2. kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan 

bermusyawarah. 

3. bersemangat dalam menjaga kewaraan berfatwa sebisa mungkin.  

4. Tidak tergesa-gesa dalam menafikkan (meniadakan) keumuman.  

5. Memperhatikan maqashid al-syari‟ah dalam berfatwa.  

6. Kaidah memperhatikan akibat-akibat selanjutnya 

7. Dituntut untuk menyebarkan apapun yang diketahuinya apabila hal 

tersebut merupakan ilmu syar‟i dan tidak dituntut untuk menyebarkan 

secara mutlaq apabila didalamnya mengandung madharat, dan ada 

yang tidak dituntut untuk menyebarkan pada keadaan tertentu dan 

pada orang tertentu. 

8. Harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanya 

berdasarkan ijtihad, (tidak diperbolehkan) mengatakan inilah hukum 

Allah SWT. 

                                                           
17 Ibid., hal. 376 
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9. Sebisa mungkin mufti harus bersemangat untuk menggunakan kata-

kata yang jelas dalam berfatwa. 

10. Harus menggambarkan pertanyaan yang ditanyakan dengan gambaran 

yang menyeluruh disegala sisinya sebelum difatwakan.  

11. Harus memperhatikan kondisi manusia sebisa mungkin.  

12. Memerhatikan apa-apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan 

ulama dalam mentahdzir pertanyaan tentang sesuatu yang belum 

terjadi.  

13. Wajib bagi orang awam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada 

ulama tentang hal yang menjadi masalah baginya.18 

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses 

penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qath‟i, 

pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. Pendekatan nash qath‟i 

dilakukan dengan berpegang dengan nash Al-Qur‟an dan Hadist untuk 

sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-

Qur‟an ataupun Hadist secara jelas. Sedangkan pendekatan qauli dilakukan 

dengan mendasarkan pada pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab 

fiqh terkemuka. Apabila dalam permasalahan yang dicari tidak ditemukan 

pada nash qath‟i dan juga qauli, maka para mufti menggunakan pendekatan 

manhaji. 

Pendekatan manhaji adalah pendekatan yang menetapkan fatwa 

dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (al-qawaid al-ushuliyah) dan 

                                                           
18I bid., hal. 377-383 
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metodologi yang dikembangkan oleh imam madzhab dalam merumuskan 

masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui tiga metode, yaitu: Yang 

pertama, dengan menggunakan metode ijtihad secara kolektif atau ijtihad 

ijma‟i yang mempertemukan pendapat yang berbeda untuk dipilih yang 

lebih kuat dalilnya. Yang ke dua, dengan menggunakan metode 

penganalogian permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah 

ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh. Dan yang ke tiga, dengan 

menggunakan metode istinbathi. Secara umum pendapat fatwa MUI selalu 

memerhatikan pula kemaslahatan umum (maslahah mursalah) dan intisari 

ajaran agama (maqasid al-syari’ah), sehingga MUI benarbenar menjawab 

permaslahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk 

dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi di Indonesia. Dasar 

hukum yang digunakan MUI untuk menetapkan suatu hukum adalah: Al-

Qur‟an, Sunnah, Ijma‟, Qiyas.19 

MUI menyelanggarakan ijtihad dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan kontemporer, salah satunya adalah fatwa tentang hukum 

merokok yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 januari 2009 yang 

merupakan Fatwa ke III yang bertempat di Sumatra Barat. Hasil dari ijtihad 

tersebut melahirkan fatwa bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-

anak, wanita hamil, dan jika dilakukan ditempat umum. Maka, selain 

                                                           
19 Ibid., hal. 383-385 
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ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MUI tersebut, hukum merokok 

adalah boleh atau mubah.20 

3. Pendapat Ulama lainnya 

Dalam hal hukum rokok, banyak dari para ulama‟ berbeda 

pendapat dalam menanggapinya. Ada ulama‟ yang memberikan hukum 

rokok sebagai benda halal, haram, makruh dan mubah. Ulama‟ yang 

memiliki pendapat berbeda bukan hanya pada kalangan ulama‟ biasa, akan 

tetapai ulama-ulama yang ada di bawah atau menjadi anggota dari MUI 

baik ditingkat pusat maupun daerah masing-masing banyak yang memiliki 

pendapat berbeda mengenai hukum rokok tersebut. Pendapat-pendapat 

para ulama itu adalah sebagai berikut: 

Menurut Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA yang 

merupakan pemimpin pesantren Nuruz Zahro Depok Jawa Barat yang juga 

merupakan anggota komisi fatwa MUI serta juga menjadi pembantu rector 

I IIQ Jakarta, yang dikutip dalam buku terbitan MUI yang berjudul Ijma’ 

Ulama adalah:21 

Setiap hasil ijtihad berstatus dhanni, sebab adillah yang 

dipergunakan oleh masing-masing pihak dilalahnya tidak ada yang qath‟i. 

Dalam masing-masing argumen yang dipergunakan memiliki kelemahan. 

Tidak tepat juga apabila digeneralisasikan karena kondisi setiap orang 

tidaklah sama. Dan juga yang harus dijadikan pertimbangan adalah 

                                                           
20 Majlis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama (Keputusan Ijma’ Ulama Fatwa se-Indonesia III 

Tahun 2009), cetakan 1, (Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 2009), hal. 207 
21 Majelis Ulama Indonesia 2009, Ijma’ Ulama (Keputusan Ijma’ Ulama Komisi Fatwa se 

Indonesia III Tahun 2009), (Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia, 2009), cet I, hal. 195-203 
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meskipun merokok itu jelas mengganggu dan membahayakan kesehatan 

tetapi tidak dapat diketahui dengan pasti apakah seseorang tersebut 

meninggal gara-gara rokok atau karena faktor yang lain. 

Kyai-kyai juga banyak yang menjadi perokok berat, tetap sehat-

sehat saja dan umurnya juga panjang. Demikian juga kendati rokok 

mengandung aspek negatif terkait dengan ekonomi dan keuangan, tetapi 

belum pernah mendengar ada orang jatuh miskin gara-gara rokok. Bahwa 

rokok memang banyak mengandung madharat baik terkait dengan 

kesehatan maupun dengan keuangan diakui banyak pihak, tetapi apabila 

memastikan bahwa hukumnya haram untuk semua orang memanglah sulit. 

Demikian juga apabila menyatakan secara pasti hukumnya mubah atau 

makruh bagi setiap orang juga sulit, karena keadaan setiap orang berbeda-

beda. 

Daripada dihukumi satu, maka lebih setuju dengan hukum yang 

empat, yakni, haram secara mutlak, mubah secara mutlak, makruh dan 

hukum yang sesuai dengan keadaan seseorang lebih bisa diterima. 

Seharusnya hukum merokok tidak perlu difatwakan, akan tetapi 

diupayakan bahwa pemerintah mengaturnya agar dampaknya bagi 

kesehatan dapat dihindarkan atau diminimalisir. 
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Menurut syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa‟izh Al Hanafi 

yang dikutip oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya yang berjudul 

Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III: 22 

Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat qath’i, 

sedangkan yang menujukkan keharaman bersifat dzanni. Kemakruhan bagi 

perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, 

memutuskan hak dan keras dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu 

yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan 

bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama 

untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta 

mengahadiri pertemuan-pertemuan. 

Al Maghfur Syekhul Akbar Syaltut, Rektor Al Azhar, yang juga 

mengemukakan pendapatnya perihal rokok yang dikutip dari buku Fatwa-

Fatwa Kontemporer Jilid III oleh Yusuf Al-Qordhawi adalah sebagai 

berikut: 

Kalaupun tembakau tidak menjadikan mabuk dan tidak merusak 

akal, tetapi masih menimbulkan mudharat yang dapat dirasakan 

pengaruhnya pada kesehatan orang yang merokok dan yang dapat 

dirasakan pengaruhnya bagi kesehatan orang yang merokok dan yang tidak 

merokok. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di 

dalamnya diketahui mengandung racun meskipun lambat yang akan dapat 

merampas kebahagiaan dan ketenangan hidup manusia. Karena itu tidak 

                                                           
22 Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 

hal. 826 
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diragunakan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan 

gangguan dan madharat, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang buruk 

dan terlarang menurut pandangan islam. 

Menurut Imam Abu Muhammad bin Hazm yang dikutip dalam 

buku FatwaFatwa Kontemporer Jilid III oleh Yusuf Al-Qordhawi 

berpendapat bahwa:23 

Haram memakan sesuatu yang menibulkan madharat berdasarkan 

nash umum. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: 

َْحَساَنَُعَليُك ل َُشْيئٍُُُالل  هَُإ نَُّ َكَتَبُاِإل   

 “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segalanya 

sesuatau” 

Maka barang siapa menimbulkan madharat pada dirinya sendiri 

dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik, dan barang siapa yang 

tidak berbuat baik berarti menentang perintah Allah SWT untuk berbuat 

baik kepada segala sesuatu itu. Allah tidak menyatakan memberi 

kenikmatan kepada mereka dengan sesuatu yang mengharamkan. Adapun 

sesuatu yang membahayakan (menimbulkan madharat), baik madharat 

pada badan maupun jiwa, atau kedua-duanya, maka pada dasarnya 

hukumnya terlarang dan haram. 

Sedangkan pada rokok terdapat semacam dharar yang tidak boleh 

dilupakan dan sudah tidak diragukan lagi yaitu dharar mali ( bahaya pada 

                                                           
23 Ibid., hal. 831-833 
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keuangan). Dalam arti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang 

tidak ada manfaatnya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat (agama). 

Adapun jika sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan karena 

merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya 

karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Orang seperti ini 

hanyalah memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tau bahaya 

penyakit yang mengancamnya. 

 

C. Fiqh siyasah 

Seperti yang diketahui bahwa fiqih siyasah adalah hukum Islam yang 

obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan 

kekuasaan tesebut. Apabila disederhanakan, fiqih siyasah meliputi Hukum 

Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Apabila 

dilihat dari sisi hubungan, fiqih siyasah berbicara tentang hubungan antara 

rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam sebuah 

Negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik 

nasional maupun internasional.  

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda 

abstrak dari kata sasa, (اس س –  وسي س –  ايس  ةس)    memiliki banyak makna 

yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.24 Sasa 

juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik 

                                                           
24 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2007), hal. 3 
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dan pembuat kebijakan, salain itu, siyasah juga dapt diartikan aministrasi 

dan menajemen.25 

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 

bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah 

membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan.26 Sedangkan di dalam Al-Munjid 

disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti 

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar 

negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar 

keadilan dan istiqomah.27 

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika 

dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan 

kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada 

unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, 

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam 

                                                           
25 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 

2007), hal. 74 
26 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah…., hal 4 
27 Ibid., hal. 22 
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hubungannya dengan kehidupan masyarakat.28 Siyasah yang didasarkan 

pada Al-Qur’an dan Hadis nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar’iyah 

yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan 

etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum 

syari’at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. 

Siyasah syar’iyyah di sebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat 

syar’i.29 

2. Kedudukan Fiqh Siyasah (Siyasah syar’iyyah) 

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (Siyasah 

Syar'iyyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu 

sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika 

hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqih siyasah di dalam 

sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam 

dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada 

Tuhannya (‘ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama 

manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu’amalah). 

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami 

perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. 

Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang 

menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan 

secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

                                                           
28 Ridwan, Fiqh Politik…., hal. 75 
29 Ibid., hal. 76 
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mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan 

ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.30 

Syari’at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukan 

oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, 

sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan 

dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqih 

adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum 

terutama Al-Qur’an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyyah adalah 

otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai 

peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat 

dalil tertentu. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyyah berarti politik menurut 

ajaran syari’at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam 

ajaran Islam. Siyasah syar'iyyah atau fiqih siyasah lebih terbuka (dinamis) 

dari pada fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. 

Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap 

Siyasah Syar'iyyah.31 Dalam fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan 

suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan 

kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. 

Dapat   disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan 

penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk 

memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik 

                                                           
30 Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara 

Books, 2011), hal 21 
31 Ibid.,hal. 22 
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praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan 

warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah 

syar'iyyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit 

mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqih siyasah (Siyasah 

syar’iyyah) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan 

dirinya. Fiqih siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang 

menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah 

yang dapat dinikmati oleh umat Islam.32 

3. Cangkupan Fiqih Siyasah 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa 

fiqih siyasah adalah bagian dari fiqih. Kata siyasah pada awalnya memiliki 

banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian 

digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan 

pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu 

tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti 

mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, 

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. siyasah syar'iyyah 

berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan 

syari’ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyyah adalah semua 

hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

berdasarkan syariat Islam.33 

                                                           
32 Muhammad Iqbal..., Fiqh Siyasah, hal. 12 
33 Ridwan, Fiqh Politik...., hal. 81 
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Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

kajian fiqih siyasah (siyasah syar'iyyah) diantaranya ada yang menetapkan 

lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga 

biadang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga 

bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang 

lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini 

semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.34 

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam 

bukunya Muhammad iqbal, membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi 

delapan bidang, delapan bidang sebagai beriku; kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha`iyyah Syar’iyyah), kebijaksanaan 

ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar’iyyah), kebijaksanaan 

administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar’iyyah), kebijaksanaan 

hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah 

Kharijiyyah Syar’iyyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah 

Tanfîdziyyah Syar’iyyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah 

Syar’iyyah).35 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh 

Siyasah (Siyasah Syar’iyyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang 

peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan 

                                                           
34 Muhahammad Iqbal..., Fiqh Siyasah, hal. 13 
35 Ibid., hal 13 
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moneter (Siyasah Mâliyyah), peradilan (Siyasah Qadha`iyyah), hukum 

perang (Siyasah Harbiyyah), dan asministrasi negara (Siyasah `Idariyyah). 

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, 

yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. 

Abdul wahhab khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

(siyasah syar’iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan 

internasional dan keuangan negara.36 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah 

(siyasah syar’iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqih 

siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik 

dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah 

dusturiah yang mencangkup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, 

siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturyyah 

adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala 

negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturyyah 

membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik 

perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi 

atau eksekutif.37 

Selain bidang siyasah dusturyyah. Pembahasan fiqih siyasah 

(siyasah syar’iyyah) adalah Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu Siyasah 

yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara 

                                                           
36 Muhammad Iqbal..., Fiqh Siyasah, hal. 13 
37 Muhahammad Iqbal..., Fiqh Siyasah, hal. 13 
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dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik 

dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan 

fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyyah dan Siyasah Harbiyyah. Siyasah 

Maiyyah siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. 

Sedangkan Siyasah Harbiyyah, yaitu siyasah yang mengatur tentang 

peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.38 

Bidang-bidang Siyasah Syar’iyyah bukan harga mati yang tak 

dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar’iyyah dapat berbeda-

beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang 

memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar’iyyah 

itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat 

pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing- 

masing.39 Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang   mengatur ruang 

lingkup sari Siyasah Syar’iyyah. 

4. Kriteria Fiqih Siyasah 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemengang kekuasaan 

harus sesuai dengan semangat syari’at. Kebijakan politik yang dikeluarkan 

kekuasaan disebut Siyasah wad’iyah (sumber-sumber hukum Islam yang 

tidak berasal dari wahyu). Namun Siyâsah wad’iyyah harus tetap diseleksi 

dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak 

sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat 

                                                           
38 Ibid., hal 14 
39 Ridwan, Fiqh Politik...., hal. 82 
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tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasah Syar’iyyah dan tidak boleh 

diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. La tha’ata li 

makhluqin fî ma’siyatillah (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal 

melakukan maksiat kepada Allah). Sebaiknya kalua sesuai semangat 

kemaslahatan dan jiwa syar’iat maka kebijakan dan peraturan perundang- 

undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan 

diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59) yang artinya 

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.40 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan 

harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:41 

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam 

b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan manusia di 

depan hukum dan pemerintahan. 

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya 

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan 

                                                           
40 Departeman Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Al Hikmah, 2007, hal 87 
41 Muhahammad Iqbal..., Fiqh Siyasah, hal. 7 
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Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang 

berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum 

Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana 

semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu 

pembuatan hukum tersebut. 

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan 

beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh 

manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang 

dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik 

hukum Islam ada sepuluh, yaitu:42 

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan 

b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari 

nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang 

merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan 

dihilangkan. 

c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan. 

d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk 

kemudharatan yang bersifat umum. 

e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan 

yang berat. 

                                                           
42 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal. 64 
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f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang 

terlarang. 

g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran 

yang diperlukan. 

h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan 

kemaslahatan. 

 

5. Prinsip-prinsip Siyasah Syar’iyyah 

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaram yang 

dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. 

Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad 

Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai 

berikut:43 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 

b. Prinsip musyawarah 

c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia 

d. Prinsip persamaan 

e. Prinsip ketaatan rakyat 

f. Prinsip keadilan 

g. Prinsip peradilan bebas 

h.  Prinsip perdamaian 

i. Prinsip kesejahteraan. 

                                                           
43 Jimmly Ash Shidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: 

Bhuana Ilmu Populer,2007), hal. 308 
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6. Konsep kaidah tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahah 

Konsep kaidah tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al 

maslahah tepat untuk di kaitkan dengan kebijakan kawasan tanpa rokok 

ini.44 Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang 

berbunyi tasharruful imam ‘ala al ra’iyyati manuutun bi al 

maslahat mempunyai pengertian retorik (harfiyyah) kebijakan seorang 

pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. Dalam masalah 

kebijakan kawasan tanpa rokok ini pemerintah mengeluarkan peraturan 

tentang kawasan asap rokok guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

rakyatnya.  

D. Penelitian Terdahu  

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu 

diuraikan penelitian terdahulu yang pernah di teliti oleh peneliti lain tentang 

kawasan tanpa rokok.  

Pertama, Syahrul Mubin dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok ( Studi Kasus Kawasan Tanpa 

Rokok UPN “Veteran” Jawa Timur)” menjelaskan bahwa pemimpin kawasan 

mempunyai peran yang penting dalam penerapan kebijakan tanpa rokok. 

Pemimpin atau penanggung jawab memiliki kekuasaan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut.45 Penelitian ini didasarkan pada fenomena banyaknya 

                                                           
44 H.A. jazuli. 2006. Kaidah-Kaida Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana Pernada Media group, hal 147 
45 Syahrul Mubin., “Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok ( Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok 
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pelanggaran terhadap aturan ini baik berupa aktivitas merokok, iklan rokok 

juga penjualan produk rokok. Dari hasil observasi penulis yang di 

dokumentasikan dalam bentuk foto dan video pelanggaran yang paling 

banyak adalah aktivitas merokok baik yang dilakukan oleh oknum mahasiswa 

maupun pegawai universitas sendiri. Bahkan penulis juga menemukan adanya 

penjualan produk rokok di dalam gedung rektorat. Maka tujuan penelitian ini 

adalah ingin mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan kampus 

sebagai kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok di kampus “ Veteran “ 

Jawa Timur apakah sesuai dengan yang dimanahkan dalam perda kota 

Surabaya no 5 tahun 2008. Perbedaaan dengan judul penelitian skripsi ini 

adalah dari segi fokusnya sangat berbeda dengan skripsi ini. 

Kedua, Zulfa Nurdin dalam Skripsinya yang berjudul “Inovasi 

Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrengkang” membahas tentang pentingnya peranan pemimpin 

Desa Bone Bone terhadap pemberlakuan kebijakan kawasan tanpa rokok. 

Penelitian ini menunjukan bahwa peraturan kawasan tanpa rokok 

memberikan dampak yang ngat positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, 

serta kemajuan desa Bone-bone.46 Perbedaaan dengan judul penelitian skripsi 

ini adalah dari segi fokusnya sangat berbeda dengan skripsi ini. 

                                                                                                                                                               
UPN “Veteran” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional 

“ Veteran” Jawa Timur 2010. 

 
46 Zulfa Nurdin  “Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrengkang”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan 

Hasanuddin Makasar. 
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Ketiga, Alvi Novitarani dalam jurnal yang berjudul “implementasi 

Perda Nomor 5 Tahunn 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok d Kota 

Bontang (studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan 

Bontang Barat” menjelaskan bahwa Perda Kawasan Tanpa Rokok masih 

belum berjlan maksimal di Kota Bontang. Hal tersebut dikarenakan belum 

maksimalnya ketersediaan tempat khusus untuk para perokok, kurangnya 

penyuluhan terhadap masyarakat, serta belum maksimalnya sanksi yang 

diberikan kepada para pelanggar.47 Perbedaaan dengan judul penelitian 

skripsi ini adalah dari segi fokusnya sangat berbeda dengan skripsi ini. 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Mhd Rizal Ikhsan yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok di Kota Payakumbah”. Penelitian ini menjelaskan tentang 

masih tingginya pelanggaran terhadap perda tersebut dan masih sangsi yang 

hanya teguran saja dianggap tidak efektif dalam penerapan perda ini.48 

Perbedaaan dengan judul penelitian skripsi ini adalah dari segi fokusnya 

sangat berbeda dengan skripsi ini. 

Kelima, Nizwirdi Azkha dalam jurnalnya yang berjdul “Studi 

Efektifitas Penerapan Kebijkan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

(KTR) dalam upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatra Barat Tahun 

2013”. Menjelaskan bahwa KTR merupakan salah satu upaya pemerintah 

dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok, namun tanpa adanya 

                                                           
47 Alvi Novitarani “implementasi Perda Nomor 5 Tahunn 2011 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok d Kota Bontang (studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang 

Barat”eJournal Administrasi Negara. Vol 3:3 (2015, hal 793-804. 
48 Mhd Rizal Ikhsan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbah”. JOM FISIP 2:2 (2015), hal 1-12 
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komitmen dan dukungan dari semua pihak, KTR sulit untuk diterapkan.49 

Perbedaaan dengan judul penelitian skripsi ini adalah dari segi fokusnya 

sangat berbeda dengan skripsi ini. 
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Tanpa Rokok (KTR) dalam upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatra Barat Tahun 2013”. 

Jurnal Kesehatan Indonesia.  Vol 02:04 (2013, hal 171-179 


