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KEPUTUSAN 
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 
( )

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok 
Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-
7-10 Juni 2015 M setelah : 

Menimbang : 1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, 
banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah 
strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah 
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan 
dihadapi bangsa Indonesia;

2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan 
masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari 

3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum 
berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan 
pedoman.

Mengingat: 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang 
terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, 
baik dari al- -dalil lain yang 

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah
mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam 
keputusan.

Memperhatikan:  1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima 
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, 
Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah 
Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR 
RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi 
Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam 
Hukum Nasional;

4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan 
dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 
mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk 
Kemakmuran Umat;
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5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan 
Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.

6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam 
Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia  mengenai 
Jaminan Kesehatan Secara Syariah;

7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua 
Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi 
Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: 
Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;

8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama 
Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;

9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia V;

10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno 
dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 

1. Hasil Sidang Komisi C tentang masalah hukum dan perundang-undangan (masail 
Qanuniyyah) yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman 
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada 
masyarakat untuk dijadikan pedoman.

4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari 
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan 
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah 
Pada Tanggal : 

  9 Juni       2015  M

PIMPINAN SIDANG PLENO 
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

DR. H. NOOR AHMAD
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KEPUTUSAN KOMISI C
INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang
MASAIL QANUNIYAH

(Masalah Hukum dan Perundang-undangan)

I. TINJAUAN UMUM

1. Secara prinsipil, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
hendaknya memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. 
Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dalam konteks filosofis harus 
sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai 
keagamaan (termasuk ajaran Islam) dan dasar negara Pancasila yang dirinci dalam 
UUD 1945. Dalam tinjauan yuridis, setiap peraturan perundang-undangan harus 
memenuhi proses dan mekanisme yuridis yang berlaku. Dalam tinjauan 
sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan aspirasi, 
kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.

2. Atas dasar itu, MUI mengingatkan lembaga pembentuk peraturan perundang-
undangan, termasuk DPR dan Presiden, agar senantiasa berikhtiar memenuhi tiga 
syarat tersebut ketika merumuskan, membahas, dan membentuk perundang-
undangan. Apabila sampai saat ini masih terdapat beberapa UU (baik bagian dari 
UU atau UU secara keseluruhan) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
sehingga dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal 
tersebut membuktikan sebagian UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden tidak 
mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945, tetapi kepada paham dan ideologi dan 
kepentingan lain yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945, 
seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan pasar bebas.

II. TINJAUAN TERHADAP ISU-ISU HUKUM
1. Pornografi dan Prostitusi 

a. MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam dengan terkuaknya praktik 
pornografi dan prostitusi online. Peristiwa yang muncul tersebut hanyalah 
merupakan fenomena gunung es yang muncul ke permukaan dimana sejatinya 
terdapat demikian banyak praktik sejenis yang terjadi di tengah masyarakat. 
Kondisi ini menunjukkan makin buruknya moralitas masyarakat dan 
mengendornya ikatan lahir batin suami-isteri dalam perkawinan mereka, serta 
makin besarnya ancaman kerusakan moral bangsa. 

b. Atas dasar itu, MUI mendukung tindakan aparat penegak hukum untuk 
membongkar seluruh praktik pornografi dan prostitusi online tersebut, 
melakukan penutupan seluruh lokasi prostitusi baik yang online maupun yang
tidak, dan melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam 
pornografi dan prostitusi online (baik pemesan dan wanita pelaku prostitusi, 
mucikari, dan backing-nya). MUI mengharapkan kepada mereka semua dijatuhi 
hukuman penjara yang berat oleh pengadilan karena telah merusak moral anak 
dan generasi muda, dan kehidupan perkawinan serta masyarakat.



75 
 

c. Seiring dengan itu, MUI mendorong peningkatan peran lembaga-lembaga 
yang concern dalam mengawal kehidupan keluarga dan mendorong terwujudnya 
keluarga SAMARA (sakinah, mawaddah, wa rohmah).

d. MUI menilai KUHP yang berlaku peninggalan kolonial Belanda -- tidak 
berpihak kepada menjunjung tinggi moral dan tidak ikut menjaga keluhuran 
perkawinan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan KUHP tidak 
memasukkan pelaku prostitusi sebagai tindak pidana yang diancam dengan 
sanksi hukuman pidana. Demikian pula pelaku mucikari dikenakan ancaman 
yang sangat ringan (Pasal 296 KUHP mengancam hukuman penjara paling 
lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 15.000,- dan Pasal 506 KUHP dengan 
ancaman hukuman paling lama 1 tahun).

e. MUI mengusulkan dan mendesak agar perbuatan pornografi dan prostitusi 
online ke dalam RUU KUHP Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan. Pihak yang 
dijerat pidana adalah mucikari, pelaku, dan penikmat jasa pornografi dan 
prostitusi online.

2. Eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba
a. MUI menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dua tahap eksekusi 

hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht) beberapa waktu lalu. MUI meyakini eksekusi hukuman 
mati tersebut merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang dapat dan 
sah dilakukan pemerintah sebagai salah satu ikhtiar meredam dan 
meminimalisir peredaran narkoba di tanah air serta membuat jera para mafia, 
bandar, pembuat dan pengedar narkoba. 

b. MUI memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang teguh 
pendirian dengan tidak mengubah kebijakannya melakukan eksekusi mati 
terhadap terpidana narkoba walaupun ditekan beberapa negara lain agar 
mengubah kebijakan tersebut. Sikap tegas dan pendirian yang teguh Presiden 
tersebut merupakan salah satu perwujudan pemimpin yang amanah dan 
mampu menjaga kedaulatan negara.

c. MUI mendorong pemerintah c.q. Kejaksaan Agung untuk segera melanjutkan 
eksekusi mati terhadap terpidana mati, termasuk untuk kasus-kasus narkoba, 
yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). MUI 
menilai kebijakan eksekusi mati ini sesuai hukum positif nasiona dan hukum 
Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan keberlakuan hukum antara lain 
adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal pikiran, harta benda, dan 
keturunan.

3. Pajak Jangan Membebani Rakyat
a. MUI mengharapkan hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang 

adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah 
dengan tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif 
pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Selain itu 
mengurangkan zakat atas pajak terhutang bukan nilai pendapatan kena pajak. 

b. Di sisi lain, mendorong pemerintah utuk mencari sumber-sumber pendapatan 
negara yang lain selain pajak agar rakyat tidak terbebani dengan pajak yang 
tinggi. Untuk itulah, MUI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap 
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kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan 
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mulai tahun 2016.

c. Seiring dengan itu, pemerintah harus menguasai faktor-faktor utama ekonomi 
untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

4. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah
a. MUI berpandangan ekonomi syariah sangat besar potensinya untuk 

memberikan sumbangsih dalam perekonomian nasional dan peningkatan 
kesejahteraan bangsa. Bahkan ekonomi syariah diyakini menjadi faktor 
signifikan yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju pada masa 
datang dan mandiri sampai tahap tertentu serta tahan dari goncangan masalah 
ekonomi global. Namun sampai saat ini MUI mencermati masih belum 
optimalnya eksplorasi potensi ekonomi syariah di tanah air.

b. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah Presiden Joko Widodo untuk 
meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut. Untuk 
itu, MUI memandang perlu dibentuk sebuah komite nasional ekonomi syariah 
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  Kepengurusan komite ini 
merupakan kombinasi dari para pejabat di bidang perekonomian dan 
keuangan, para ulama dan cendekiawan muslim di bidang ekonomi syariah, 
serta para praktisi dan pelaku usaha ekonomi syariah terpilih. Tugas utama 
komite adalah menyusun regulasi untuk pengembangan ekonomi syariah dan 
mensinergikan konsep ekonomi syariah dengan regulasi pemerintah serta 
memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam hal pembentukan 
regulasi ekonomi syariah.

5. Rekrutmen Pimpinan KPK Periode 2015-2019
a. MUI menyambut baik terbentuknya Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang 

dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. MUI mengharapkan Pansel dapat 
menunjukkan independensi dan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan 
tugas sebagai salah satu wujud amanah yang diberikan kepada mereka.

b. Selanjutnya MUI mengharapkan Pansel dapat dengan cermat dan hati-hati 
serta penuh pertimbangan dalam menentukan para calon Pimpinan KPK. 
Rekam jejak (track record) seluruh calon yang mendaftarkan diri harus diteliti 
mendalam dan apabila dipandang perlu bekerja sama dengan lembaga lain 
yang memiliki otoritas untuk itu, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Kemenkumham. 

c. MUI mengharapkan para calon Pimpinan KPK hendaknya memenuhi syarat: 
amanah, bersih, jujur, tegas, tidak berbuat tercela dan merendahkan martabat 
dan kehormatannya.

d. Terkait dengan proses tersebut, MUI mengharapkan Pansel dapat pula 
meminta masukan dan pendapat para calon Pimpinan KPK tersebut kepada 
majelis-majelis agama yang akan memberikan masukan dan pendapat dari 
perspektif ajaran agama, terutama aspek moral dan etika serta nilai-nilai luhur 
ajaran agama. Di sisi lain MUI menghimbau majelis-majelis agama untuk 
bersikap pro aktif memberikan masukan dan pendapat kepada Pansel 
Pimpinan KPK.
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6. Pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp Wanita TNI
a. MUI memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI Jenderal 

Moeldoko yang secara lisan langsung memberikan persetujuannya terhadap 
pemakaian jilbab bagi Korps Wanita TNI. Sikap tegas Jenderal TNI 
Moeldoko tersebut menunjukkan sisi kenegarawanan sekaligus ketaatan 
terhadap konstitusi dari pimpinan TNI yang memahami sepenuhnya bahwa 
menggunakan jilbab merupakan bagian tak terpisahkan dari hak warga negara 
beragama Islam, termasuk Korps Wanita TNI.

b. Seiring penghargaan yang tinggi tersebut, MUI mendorong Panglima TNI 
Jenderal Moeldoko kiranya dapat menyempurnakan dasar hukum penggunaan 
seragam kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI 
Nomor SKep/22/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan 
memasukkan materi jilbab sebagai bagian seragam Korps Wanita TNI. 
Dengan dasar hukum revisi tersebut para Korps Wanita TNI dapat lebih 
mantap dan tenang menggunakan jilbab karena mempunyai dasar hukum yang 
kuat dan tidak dianggap melanggar hukum.

7. Pengawasan penggunaan dana desa
a. MUI memberikan dukungan terhadap kebijakan negara yang memberikan 

dana APBN kepada setiap desa agar dapat dilakukan percepatan 
pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada 
saat ini sebagian dana desa telah disalurkan ke desa.

b. Terkait dengan ini, MUI mengingatkan seluruh perangkat desa, terutama 
kepala desa, untuk menjaga amanah (kepercayaan) dalam mengelola dana desa 
tersebut. Setiap rupiah dana desa tersebut hendaknya disalurkan sesuai 
peruntukan program yang telah disetujui bersama. Apabila terdapat kepala 
desa atau perangkat desa tidak menunaikan amanat tersebut dengan sebaik-
baiknya maka bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga (bagi mereka 
yang beragama Islam) telah melanggar hukum Islam.

c. MUI juga mengharapkan para kepala desa dan perangkat desa mendapat 
pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran, manajemen 
anggaran dan pembangunan, dan penyusunan laporan penggunaan anggaran. 
Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif melakukan 
sosialisasi berbagai peraturan terkait dana desa, termasuk ancaman sanksi 
hukuman pidana, kepada kepala desa dan perangkat desa.

d. Di sisi lain, MUI mendorong agar Camat, KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat 
pemda memberikan perhatian, melakukan monitoring dan pengawasan 
terhadap penggunaan dana desa ini agar tercapai maksud dan tujuannya serta 
terhindar dari penyalahgunaan dan korupsi.

III. TINJAUAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
a. MUI berpendapat UU ini belum dilaksanakan secara optimal dan memuaskan 

oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Hal 
ini menunjukkan aparat penegak hukum belum menunjukkan kinerja 
memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat luas. Akibat dari penegakan 
hukum yang lemah tersebut menyebabkan pornografi makin merebak dan 
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merajalela dan makin meresahkan masyarakat luas serta menyebabkan 
kerusakan moral, etika, dan fisik serta mental masyarakat, terutama generasi 
muda yang makin besar. 

b. Atas dasar itu, MUI mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan-
peraturan di bawah UU yang mendukung penegakan UU Pornografi, dan 
kepada seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen 
melaksanakan UU Pornografi, termasuk memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran pasal-pasal dalam UU tersebut, secara tegas dan tanpa pandang 
bulu. Pornografi jelas-jelas bertentangan dengan hukum nasional kita dan 
dengan ajaran Islam dan agama-agama lainnya.

2. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
a. MUI menyambut baik dan rasa syukur dengan disahkannya UU Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). MUI menyadari 
betapa besarnya dana haji yang disetor para calon jamaah haji ke pemerintah 
melalui bank.  Data menunjukkan akumulasi dana setoran awal Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp. 73,79 triliun 
dan pada 2022 bisa mencapai sekitar Rp. 147,67 triliun. Dana tersebut tentu 
harus dikelola dengan baik dan amanah.

b. Dana BPIH yang sangat besar jumlahnya tersebut kelak akan dikelola oleh 
lembaga tersendiri yang bernama Badan Pengelola Keuangan Haji 
(BPKH) sebagaimana diamanatkan UU ini.  BPKH ini mempunyai tugas 
mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, 
pengeluaran, dan pertanggung-jawaban Keuangan Haji. Sedangkan wewenang 
BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai 
dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan 
melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan 
Keuangan Haji.

c. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 UU PKH ini, maka BPKH harus 
sudah dibentuk satu tahun sejak UU ini disahkan. Dengan demikian batas 
akhir pembentukan BPKH pada 17 Oktober 2015 yang akan datang. Namun 
sampai sekarang, MUI mencermati dengan masa waktu tinggal sekitar lima 
bulan lagi, badan yang sangat penting tersebut belum terdengar proses 
pembentukannya oleh pemerintah. 

d. Atas dasar itu, MUI mengingatkan kembali pemerintah, c.q. Kementerian 
Agama untuk segera mempercepat proses pembentukan BPKH tersebut. 
Dalam proses pembentukannya, MUI mengharapkan kiranya dapat 
diselenggarakan secara transparan, dan akuntabel serta partisipatif. Dengan 
demikian diharapkan dapat terpilih anggota Badan Pelaksana dan Dewan 
Pengawas dalam BPKH terdiri dari sosok manusia Indonesia yang amanah, 
profesional, dan mandiri.

e. Pengelolaan keuangan haji agar dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, 
profesional, dan bermanfaat bagi umat Islam. Dalam kaitan itu, MUI 
menyarankan agar pemerintah membentuk bank tabungan haji Indonesia.

3. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
a. UU Nomor 13 Tahu 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sangat 

dibutuhkan oleh bangsa ini karena masih demikian banyak warga bangsa yang 
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masuk kategor fakir miskin. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan 
bahwa fakir miskin (dan anak terlantar) dipelihara oleh negara. Melalui 
pelaksanaan UU ini, diharapkan kaum fakir miskin dapat terpenuhi hak-
haknya yang meliputi sandang, pangan, pendidikan, papan, kesehatan sehingga 
akhirnya bisa keluar dari lilitan kemiskinan. Namun disayangkan, setelah 
berjalan empat tahun, penerapan UU ini belum banyak membawa hasil 
memuaskan. Jumlah kaum miskin masih banyak dan masih banyak warga fakir 
miskin yang belum tersentuh program pengentasan dari belenggu kemiskinan 
berdasar UU ini.

b. Atas dasar itu, MUI perlu mengingatkan pemerintah agar kiranya dapat 
meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan UU ini, termasuk memperkuat 
koordinasi dan sinergi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta 
pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan urusan penanganan fakir miskin 
ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta seluruh 
pemda. Selain itu juga dikarenakan UU Penanganan Fakir Miskin juga 
berkaitan erat dengan berbagai UU lain, seperti UU No. 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial yang dielaborasi dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

c. Terkait dengan ini, MUI mendorong Kementerian Sosial RI sebagai leading 
sector penanganan masalah kemiskinan mengambil inisiatif untuk 
meningkatkan koordinasi dan sinergitas seluruh kementerian dan lembaga 
pemerintah serta pemda agar pelaksanaan UU ini dapat optimal dan efektif 
mengurangi jumlah warga miskin dari waktu ke waktu. Untuk itu MUI juga 
mengharapkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan aspek program, 
struktural, SDM, jaringan kemitraan, dan anggaran serta sarana prasarana guna 
meningkatkan pelaksanaan UU Penanganan Fakir Miskin ini. 

4. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
a. MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang 

BPJS. MUI juga bersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, 
telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan 
kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak 
warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut

b. Namun demikian, program termasuk modus transaksional yang dilakukan 
oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan 
fiqh , dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 
secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal 
jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau 
akad antarpara pihak. 

c. Sejak 1994, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang asuransi syariah untuk 
merespon terhadap pandangan umat Islam yang berpendapat bahwa asuransi 
konvensional bertentangan dengan syariah. Kalau pun ada yang mengikuti, 
mereka tetap berpendapat bahwa hal itu dilakukan karena masih dalam 
kondisi darurat. 
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d. MUI melalui DSN-MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa untuk memandu 
dan mengarahkan asuransi-asuransi syariah mengikuti prinsip syariah. Respons 
dan dorongan terhadap tumbuh-kembangnya asuransi ini pun dilakukan oleh 
pemerintah dengan diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan RI dan 
sekarang diikuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

e. Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada 
penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan 
dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong 
pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar 
sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini pentig dilakukan mengingat pada 2019 
nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti 
maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh 
pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program 
BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut 
tender.

IV. MASUKAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015
1. MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena setelah bekerja hampir 

setengah tahun selama 2015, DPR baru dapat mengesahkan dua UU dari 39 UU 
yang menjadi target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Kondisi 
ini menunjukkan kinerja yang rendah dari DPR dan Presiden yang sudah tentu 
merugikan rakyat dan negara. Atas dasar itu MUI mengingatkan kembali kepada 
DPR dan Presiden agar meningkatkan perhatian dan mencurahkan segenap daya 
serta melakukan percepatan (akselerasi) dalam melaksanakan fungsi legislasinya 
tersebut. 

2. Agar target Prolegnas 2015 tersebut tercapai, MUI mendorong DPR dan Presiden 
segera melakukan evaluasi dan mencari bentuk efisiensi dan efektivitas terhadap 
proses pembentukan UU di DPR yang berlaku saat ini. Di sisi lain, diharapkan hari 
pembahasan RUU di DPR (dikenal sebagai Hari Legislasi) agar ditambah dari dua 
hari menjadi tiga hari penuh, pembahasan RUU diluar hari kerja, dan pengurangan 
beberapa hari reses yang diperuntukkan khusus menjadi Hari Legislasi. Bahkan 
apabila dipandang perlu, dilakukan pengurangan jumlah UU yang menjadi target 
pada 2015 dengan memprioritaskan beberapa UU yang dianggap lebih mendesak 
dan sangat dibutuhkan rakyat dan negara 2015. 

3. Beberapa RUU dalam Prolegnas 2015 yang dipandang lebih mendesak dan sangat 
dibutuhkan untuk segera disahkan adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang 
Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

4. Terkait dengan pembentukan berbagai UU tersebut, MUI memandang penting 
memberikan masukan sebagai berikut.
a) RUU KUHP

1) Walaupun beberapa kalangan menyebut RUU KUHP masih terdapat 
kekurangan dan kelemahan, namun  MUI berpendapat kiranya RUU 
KUHP dapat segera dilakukan pembahasan di DPR. Dalam 
pembahasan di DPR tersebutlah dilakukan pembahasan mendalam 
untuk menyempurnakan draft yang ada. Bangsa Indonesia sudah lama 
menunggu hadirnya sebuah hukum pidana materiil hasil karya bangsa 
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sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai hukum kehidupan bangsa, 
rasakeadilan, serta dasar negara Pancasila untuk menggantikan hukum 
pidana materiil peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai bahkan 
bertentangan dengan pandangan hidup bangsa dan dasar negara 
Pancasila.

2) Terkait dengan jenis pidana dalam RUU KUHP, MUI berpendapat agar 
jenis pidana hukuman mati tetap diletakkan sebagai pidana pokok 
(umum) bukan seperti yang ada dalam draft RUU, yakni sebagai pidana 
istimewa (khusus). Hanya saja jenis tindak pidana yang mendapat 
ancaman pidana mati sangat selektif, antara lain korupsi, narkoba, 
terorisme, pemberontakan, dan separatisme.

3) MUI sangat mendukung masuknya jenis pidana baru berupa pidana 
kerja sosial yang diharapkan mampu memberi efek malu dan jera 
kepada pelaku pidana tertentu. MUI berpandangan bahwa selain 
dijatuhi hukuman penjara, denda, dan pidana lainnya, terpidana korupsi 
harus dijatuhi hukuman pidana kerja sosial. Mengingat korupsi 
merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditindak 
secara luar biasa juga, maka MUI menyarankan pelaksanaan hukuman 
pidana kerja sosial tidak perlu harus menunggu putusan pengadilan 
berkuatan hukum tetap (inkracht) agar pidana ini dapat segera 
dilaksanakan begitu putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan 
menghindarkan dari kemungkinan terjadinya putusan pengadilan tingkat 
banding atau kasasi yang membatalkan pidana kerja sosial ini. Hal ini 
penting ditempuh negara sebagai salah satu upaya meminimalisir 
terjadinya korupsi yang saat ini masih sangat marak terjadi dan terkesan 
demikian sulit diberantas.

4) MUI berpendapat jenis tindak pidana korupsi hendaknya tidak 
dimasukkan ke dalam tindak pidana umum, tetapi diletakkan sebagai 
tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri. Hal ini 
dimaksudkan agar eksistensi dan peran KPK sebagai lembaga penegak 
hukum khusus di bidang pemberantasan korupsi dapat tetap terjaga 
dengan dukungan dasar hukum berupa UU khusus (lex specialis) 
sebagaimana telah berlangsung selama ini.

5) MUI mendukung sepenuhnya adanya norma hukum tindak pidana 
terhadap agama dan kehidupan beragama sebagaimana tercantum 
dalam Bagian VIII, mulai Pasal 341 s.d. Pasal 348 RUU KUHP. 
Keberadaan norma hukum tersebut jauh lebih bagus dibanding norma 
hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada selama ini. 
Norma hukum ini diharapkan dapat dicegah terjadinya tindak pidana 
terhadap agama dan kehidupan beragama. Demikian pula apabila terjadi 
tindak pidana tersebut maka pasal-pasal ini diharapkan dapat efektif 
menindak para pelaku dan aktor intelektualnya serta para korban 
memperoleh rasa keadilan serta untuk memulihkan keadaan di 
masyarakat. Keberadaan pasal-pasal ini juga sangat mendukung ikhtiar 
kolektif bangsa kita untuk bersama-sama mewujudkan kerukunan dan 
keharmonisan antarumat beragama sekaligus menghindarkan konflik 
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bernuansa agama yang hanya merusak dan menghancurkan hubungan 
dan ikatan lahir batin antarpemeluk agama dalam wadah NKRI. 
Seiring dengan itu, MUI mengusulkan agar norma hukum Pasal 1 UU 
Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama dimasukkan secara keseluruhan ke dalam Bagian VIII 
Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, menjadi 
Pasal 341 dan Pasal 341 menjadi Pasal 342 dan seterusnya.

6) MUI mendukung rumusan norma hukum tindak pidana kesusilaan
sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mulai Pasal 467-503, antara lain 
mengenai kesusilaan, pornografi, zina dan perbuatan cabul, perkosaan 
dan perbuatan cabul, serta perjudian. Keberadaan pasal-pasal tersebut 
sangat penting dalam ikhtiar menjaga nilai-nilai religiusitas masyarakat 
Indonesia sekaligus sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila. Namun 
demikian MUI mencermati bahwa sebagian tindak pidana dalam Bagian 
ini mempunyai sanksi pidana dalam jumlah waktu yang pendek sehingga 
dikhawatirkan kurang mempunyai efek pencegahan. Atas dasar itu, MUI 
mendorong revisi dalam Bagian ini dengan menambah lama waktu 
pidana penjara dan penambahan jenis pidana agar tujuan pemidanaan 
tercapai secara optimal. 

7) Seiring dengan itu, MUI mengusulkan pasal perzinahan menjadi sebagai 
tindak pidana umum (bukan delik aduan) dengan ancaman hukuman 
berat dan penambahan ancaman pidana yang signifikan bagi pelaku 
perzinahan (laki-laki dan perempuan) dan mucikari.  Juga larangan 
orang bergelandangan dan berkeliaran di tempat umum atau di jalan 
umum untuk melacurkan diri, yang semula dipidana berupa denda agar 
ditambah dengan pidana penjara agar jalan raya dan tempat publik 
lainnya tidak lagi ditemui orang-orang yang bertujuan melacurkan diri. 

b) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
1) MUI meyakini ketentuan larangan minuman beralkohol dalam bentuk 

UU merupakan kebutuhan bangsa yang sangat mendesak. Minuman 
beralkohol merupakan barang haram menurut ajaran Islam dan hanya 
mendatangkan kemudharatan. Saat ini demikian banyak kerugian dan 
kerusakan akibat minuman alkohol, baik dalam bentuk kerusakan fisik 
dan mental pelaku, goncangan rumah tangga, kerugian finansial, 
gangguan ketenteraman umum, hingga kerusakan masa depan generasi 
muda dan kerusakan moral masyarakat. Oleh karena itu MUI 
mendukung sepenuhnya rencana pembentukan UU Larangan Minuman 
Beralkohol ini dengan keyakinan bahwa UU ini kelak akan mampu 
membentengi bangsa Indonesia dari kerusakan dan kerugian akibat 
minuman beralkohol tersebut.

2) Satu hal penting yang hendaknya dimasukkan ke dalam UU tersebut 
adalah sanksi tegas dan keras kepada pengedar, penjual, dan peminum 
dan sanksi lebih keras produsen/pengusaha minuman alkohol, yang 
melanggar ketentuan UU ini. Sanksi tersebut berupa hukuman 
kurungan/penjara, denda, penyitaan harta milik hasil kejahatan terkait 
minuman beralkohol dan lain-lain.
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c) RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi

1) MUI perlu mengingatkan DPR dan Presiden bahwa revisi terhadap UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ini 
hendaknya mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas terhadap UUD 1945. Pengujian konstitusionalitas UU 
tersebut diajukan oleh beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah 
dan Persatuan Ummat Islam serta para tokoh-tokoh Islam. Dalam 
putusannya, MK antara lain menyatakan pembubaran BP Migas dan 
untuk sementara kewenangannya dilakukan oleh Kementerian ESDM. 
Pada saat ini pengganti BP Migas telah dibentuk, yakni SKK Migas.

2) Atas dasar itu, semua materi dan substansi revisi yang akan dimasukkan 
ke dalam UU Migas hendaknya mengacu kepada putusan MK dan sama 
sekali dilarang terjadi pengulangan atau kemiripan dari pasal-pasal yang 
telah dibatalkan. Semua pasal-pasal baru yang akan dimasukkan harus 
mengacu dan merupakan elaborasi atas amanat UUD 1945 bahwa 

-besar kema
dan tidak boleh memuat atau bercirikan paham liberalisme, kapitalisme, 
dan pasar bebas.

3) Agar tidak terjadi revisi yang tidak sesuai dengan putusan MK tersebut, 
MUI mendorong berbagai eleman masyarakat madani, termasuk ormas-
ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam, untuk mengawal, memantau, dan 
mengawasi serta memberikan masukan kepada DPR dan Presiden 
dalam proses revisi UU tersebut.

V. USUL PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN
Setelah menyerap aspirasi dan masukan dari para ulama, zuama dan cendekiawan 
muslim serta berbagai kalangan umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam, 
MUI mengharapkan kiranya dapat segera dibentuk beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi kebutuhan rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1. MUI mendorong agar segera dibentuk UU baru di bidang Sumber Daya Air
sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah 
dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan 
oleh MK sesuai putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. UU lama yakni UU 
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dihidupkan kembali oleh MK 
dengan maksud menghindari kekosongan hukum tentu sudah tidak memadai 
karena dibentuk sekitar 40 tahun yang lalu. Dalam pembentukan UU baru 
mengenai Sumber Daya Air tersebut, hendaknya DPR dan Presiden mengacu 
sepenuhnya kepada putusan MK dan tidak memasukkan kembali materi dan 
substansi UU Sumber Daya Air yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK. 
Agar pembentukan UU baru ini sesuai dengan amanat putusan MK, MUI 
mendorong berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam dan 
lembaga kemasyarakatan Islam, memberikan masukan dan usulan serta memantau 
dan mengawasi proses pembentukannya secara cermat.
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2. MUI mendorong agar segera dibentuk peraturan perundang-undanganyang 
mengatur pembagian tanah negara untuk rakyat dan pengaturan status 
tanah terlantar. Kebijakan negara ini perlu segera dilakukan mengingat demikian 
luasnya tanah di tanah air yang dikuasai negara sementara di sisi lain berjuta-juta 
rakyat tidak memiliki tanah. Demikian pula banyak sekali tanah yang dikuasai 
perusahaan/korporasi tetapi dibiarkan terlantar bertahun-tahun. Tanah dengan 
status demikian perlu segera dikuasai kembali oleh negara karena tidak dikelola 
dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukan dan tujuan ketika diberikan kepada 
perusahaan/ korporasi. Tanah terlantar ini selanjutkan oleh negara diberikan 
kepada rakyat, terutama mereka yang hidup dan bekerja berbasiskan tanah, seperti 
petani, peladang, dan pekebun.
MUI mendukung sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang 
merencanakan hanya ada dua jenis hak atas tanah, yakni hak milik dan hak pakai.
MUI juga mendukung sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang 
menghendaki status wakaf sebagai hak milik atas tanah untuk memberikan 
kepastian hukum terhadap tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan ibadah 
(masjid), pendidikan, sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Terhadap tanah terlantar, MUI menyampaikan pandangan secara hukum 
Islam sebagai berikut:
a. Tanah terlantar yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum berstatus 

sebagai hak al- (hak memanfaatkan), apabila pemilik memperoleh 
haknya melalui proses penguasaan ( ) yang dibolehkan, yaitu sertifikat 
tanah (hak guna bangunan, atau hak lainnya) yang diterbitkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

b. Apabila sertifikat atas tanah terlantar terbukti diperoleh dengan cara 
penipuan (gharar), pemalsuan tanda tangan, dokumen dan sebagainya, 
maka terhadap sertifikat tersebut dapat dilakukan gugatan oleh siapapun 
ke Peradilan Tata Usaha negara yang memiliki kewenangan mengadili 
( ), untuk menilai apakah kepemilikan terhadap tanah 
tersebut telah merugikan kepentingan pihak ketiga, yaitu masyarakat 
sekitarnya.

c. Terhadap tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya serta 
merugikan kepentingan masyarakat sekitar yang justru membutuhkan 
tanah tersebut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah  wajib menyampaikan 
teguran tertulis, dan jika tidak dihiraukan, maka Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dapat mencabut status pemilikan hak atas tanah 
tersebut, sehingga tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara, 
berdasarkan pertimbangan kemasalahatan umum (
jabary) sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan 

(pengendalian urusan rakyat oleh 
pemerintah didasarkan kepada kemaslahatan).

3. MUI mengharapkan segera dibentuk peraturan perundang-undanganyang 
berisi pengaturan pembangunan kawasan baru (perumahan dan 
permukiman, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pergudangan, pusat 
perbelanjaan, hotel dan apartemen, super block, dan sejenisnya) agar tidak merusak 
atau menghilangkan berbagai bangunan milik umum dan warisan sejarah dan 
tradisi masyarakat yang telah ada sebelumnya dan menjadi landmark kawasan 
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tersebut. UU ini penting segera dibentuk karena banyaknya terjadi penghilangan 
dan penghapusan bangunan dan tradisi masyarakat, bahkan bedol masyarakat, 
termasuk di wilayah basis umat Islam, sehingga jejak peninggalan dan ciri 
kehidupan umat Islam hilang dari kawasan tersebut. Hendaknya diatur dalam UU 
ini bahwa bangunan yang mengandung nilai sejarah masyarakat lokal dan tradisi 
lokal 

4. MUI mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk sebuah UU yang 
mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan 
perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab 
pemerintah. UU ini penting dibentuk karena masih banyak terjadi ketegangan, 
konflik di tingkat bawah (akar rumput) yang terkait dengan umat beragama. 
Beberapa materi penting yang perlu dimasukkan adalah mengenai:

a. perlindungan agama dari pelecehan dan penodaan agama, serta 
pernyataan kebencian terhadap agama;

b. hak pemeluk agama (seperti menjalankan ibadah, mendirikan rumah 
ibadah, mendapatkan pelayanan sama dan proporsional dari pemerintah), 
dengan mengacu dan mengadopsi Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor  9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta 
mendorong penyelesaian status badan hukum atas rumah-rumah ibadah 
(wakaf).

c. kewajiban pemeluk agama (antara lain menjaga kerukunan dan ketertiban 
umum, menjunjung tinggi agama, menjaga toleransi, dan taat hukum); 

d. tugas dan tanggung jawab pemerintah (antara lain memberikan pelayanan 
dan dukungan yang adil dan proporsional terhadap semua pemeluk 
agama, melindungi dan menjamin hak umat beragama, menegakkan 
hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, memberikan sanksi keras 
dan tegas kepada pelanggar UU ini).

5. MUI mendorong agar pemerintah membentuk peraturan perundang-
undangan mengenai Pariwisata Syariah sebagai salah satu bentuk dasar 
hukum pengaturan dan pengembangan pariwisata di tanah air. Penerbitan 
peraturan ini dimaksudkan agar dapat terjadi perkembangan wisata di tanah air; 
tetap terjaga nilai-nilai dan ajaran agama yang luhur, dan mencegah terjadinya 
kerusakan dan kerugian akibat pariwisata. Peraturan pemerintah tersebut 
diharapkan dapat dirinci dan dielaborasi dalam Perda-perda. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan mengenai 
Pariwisata Syariah tersebut adalah:
a. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
d. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, prostitusi, 

minuman keras, narkoba dan judi.
e. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari 

perilaku hedonis dan asusila.
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f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
g. Bersifat universal dan inklusif.
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
i. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.

6. Untuk meningkatkan peran dan sumbangsih ekonomi syariah dalam 
menggerakkan perekonomian nasional serta pendapatan negara dan masyarakat 
sekaligus memperbanyak sektor aktivitas perekonomian syariah, MUI 
mendorong pemerintah segera membentuk berbagai regulasi/ketentuan 
perundang-undangan di bidang hotel syariah, traveling syariah, dan 
entertainment syariah.

7. Sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan dan program pemerintah di bidang 
pembangunan infrastruktur di tanah air sekaligus meningkatkan peran serta 
ekonomi syariah dalam pembangunan, MUI mengharapkan pemerintah 
menerbitkan regulasi pembentukan sindikasi bank syariah di Indonesia 
dengan fokus pembiayaan pembangunan infrastruktur, antara lain jalan raya, 
jalur kereta api, jembatan, bandara, dan pelabuhan. 

8. Penyelenggara negera di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menjamin 
kehalalan produk pangan yang diproduksi dan beredar di daerahnya, salah satunya 
dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Pemotongan 
Hewan (RPH) Halal yang didirikan bila perlu sampai tingkat kecamatan serta 
adanya ketentuan yang memisahkan RPH untuk binatang halal dan RPH untuk 
binatang haram. Keberadaan Perda ini diharapkan menjamin proses 

Para 
ulama dan tokoh masyarakat perlu terus melakukan komunikasi untuk 
terwujudnya jaminan produk halal di daerah masing-masing. Agar 
pembentukan/revisi Perda dapat lebih optimal dan mencapai tujuan, MUI 
menghimbau Pemda-pemda melibatkan MUI daerah setempat. Seiring dengan 
itu, MUI mendorong Pemda-pemda untuk meningkatkan sosialisasi UU JPH, 
khususnya mengenai pemotongan hewan sesuai syariah kepada masyarakat, 
khususnya kepada para petugas pemotong hewan.
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TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota : 1.  Dr. Amirsyah Tambunan, M.A. 
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2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma
3. Dr. Isnawati Rais, M.A.
4.   M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
5.   Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si


