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KEPUTUSAN KOMISI B1
MASALAH FIKIH KONTEMPORER 
( )

KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

IMUNISASI

A. Deskripsi Masalah
1. Dalam perspektif hukum Islam, berobat adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga 

kesehatan dan menjaga kelangsungan hidup. Di antara bentuk pengobatan adalah 
dengan cara mencegah. Salah satu bentuk pencegahan ialah dengan imunisasi.

2. Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan 
imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG,  adalah cermin perintah Allah 
SWT agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah, dan secara normatif 
dibenarkan dalam Islam. Imunisasi, sebagai salah satu tindakan medis, terbukti 
bermanfaat untuk mencegah wabah penyakit, dan kecacatan. 

3. Tindakan imunisasi, sebenarnya akan meningkatkan kualitas kesehatan generasi 
muslim. Tindakan anti imunisasi justru akan menimbulkan resiko besar bagi 
kualitas kesehatan generasi muslim dan bangsa Indonesia. 

4. Ada dua fakta terkait dengan pelaksanaan imunisasi di masyarakat; pertama, 
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai salah satu cara 
untuk mencegah terjadinya penyakit, dan belakangan ada justifikasi keagamaan 
dalam penolakan imunisasi. Kedua, kurangnya informasi yang memadai tentang 
vaksin yang halal dan memenuhi standar keagamaan. 

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah 
1. Apakah hukum imunisasi ?
2. Bagaimana hukum imunisasi dengan vaksin yang menggunakan barang najis, 

mutanajis atau haram ?

C. Ketentuan Hukum
1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiyar untuk mencegah  

terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Imunisasi sebagai wujud terapi pencegahan penyakit, wajib menggunakan vaksin 

yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya 

haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis dibolehkan dengan syarat 

sebagai berikut:
a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan 

yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi 
keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat tanzilu manzilah al-
dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan 
dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang secara wajar;  

b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
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c) adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak 
ada vaksin yang halal.

D. Dasan Penetapan
1. Firman Allah SWT

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang 
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh 
sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

2. Hadis-hadis Nabi saw:

Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya 
mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari nabi saw 
bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka 
jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah 
sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. Bukhari).

Dari Usâmah Ibnu Syarîk (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Beberapa orang Arab pedalaman
bertanya: Wahai Rasulullah, haruskan kami berobat? Rasulullah menjawab: Ya. Wahai 
hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan 
membuat pula penyembuh untuknya [atau ia mengat (Abû Isa al-

-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang 
meriwayatkan) dari Nabi saw (bahwa beliau bersabda): Janganlah orang yang memiliki  sakit 
mendatangi yang sehat. ... (HR. al- Bukhâri).
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Dari Abu ad-
Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan memberikan obat untuk tiap-tiap 
penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram (HR. 
Abû Dâwud).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada
Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami 
gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan 
penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir 

(HR. al-Tirmidzi).

3. Kaedah Fikih

perbuatan tersebut hukumnya wa

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

Dharar (bahaya

Dharar (bahaya

Kondisi

membolehkan hal-

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-

4. Pendapat Para Ulama:

a. keharaman menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat:
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Zuhri
(mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: 

- -

-Bukhari).

b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat ketika 
belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: 
Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat 
menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih 

- -Salam, 
-Ahkam fi Mashalih al- al-Istiqamah, t.th.), juz 

I, h. 81).

E. Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui 
pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi 
bagi masyarakat.

3. Pemerintah harus segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh 
obat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.


