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MOTTO

اّلل َ َو أ َ ِط ي ع ُىا ال َّس س ُى لَ َو أ ُو لِ ي أ
َّ ي َا أ َي ُّ هَ ا ال َّ ِر ي َن آ َم ن ُىا أ َ ِط ي ع ُىا
ۖ اْل َ أم ِس ِم نأ ك ُ أم
َّ ِ اّلل ِ َو ال َّس س ُى ِل إ ِ أن كُ نأ ت ُ أم ت ُ أؤ ِم ن ُى َن ب
َّ َي ٍء ف َ ُس د ُّ و ه ُ إ ِ ل َ ى
ِ اّلل
ف َ ئِ أن ت َن َا َش عأ ت ُ أم ف ِ ي ش أ
َو الأ ي َ ىأ ِم أ
ً اْل ِخ ِس ۚ ذَٰ َ لِ َك َخ ي أ ٌس َو أ َ أح سَ ُن ت َأ أ ِو
يل
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.
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ABSTRAK
Merokok merupakan aktivitas yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia
di berbagai belahan dunia. Tidak ada yang tidak mengenal rokok. Akan tetapi
memang rokok merupan sesuatu hal yang bisa di katakana tergolong baru, sebab
rokok ini belum di kenal pada zaman rasulullah. Kareana merupakan sesuatau yang
baru, maka tidak mengherankan jika kemudian tidak ada satupun nas yang secara
pasti menjelasn hukum rokok baik dalam Al – Qur‟an maupun hadis. Oleh sebab itu
tidak mengheran jika kemudian muncul berbagai pendapat yang berbeda dalam
penepatan hukum rokok, baik ulama secara respon maupun organisasi keagamaan
yang sering dijadikan rujukan bagi masyarakat umum. Muhamadiyah lewat majelis
terjiahnya telah menetapkan hukum rokok merokok haram, sedangkan Nahdatul
Ulama (NU) menetapkan hukum rokok hanya sebatas makruh.Sebagaimna layaknya
hukum yang digali juga dengan mengunakan ijthad seperti halnya rokok, karena
rokok memang barang baru dan belum ada pada masa Rasullah, sehingga
memebutuhkan ijthad baru untuk menetukan hukunya, maka tidak mengherankan jika
kemudian ijtihad baru muncul perbedaan pendapat. Bahkan tidak jarang berbagai
perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang tidak pernah usai. Penyusunan tertarik untuk
menetiti lebih jauh tentang perbedaan pendapat tersebut, sebab perbedaan yang terjadi
menjadi sangat indah untuk di pahami. Bagaimana antara Muhamadiyah dan NU
(Nahdatul Ulama) memberikan fatwa hukum rokok serta apa saja yang menjadi latar
belang dalam penetapan hukum merokok tersebut.Setelah di teliti mengunakan
berbagai literature yang ada berdasarakan fatwa hukum rokok dan latar belakang
yang di kluarkan oleh keduanya, maka secara tidak langsung bisa diketahui lebih jelas
tentang apa dibatik keputusan yang di kluarkan ke dua organisai tersebut. Kedua
organisasi ini memahani nas dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak
mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penepatan hukum rook
tersebut. Muhamdiyah memahami nas berdasarkan berdasarakan makana ayat yang
tersirat sehingga merokok di anggap merupan sesuatu yang buruk dan
memebahayakan. Oleh kareana itu rokok dihukumi haram, selain tentynya di landasi
berbagai penelitian yang menyatakan bahwa dalam rokok mengandung berbagai
unsur berbahaya yang bisa merusak tubuh dan berujung kemtian. Sedangkan NU
memahami nass berpengang pada makna asal dan seperti apa yang ada, sehingga
berdasarkan berbagai pertimbangan dan karena tidak ada satupun nass baik al –
Qur‟an maupun hadist yang secara jelas menerangkan hukum rokok, maka NU
memeberikan hukum makruh tidak sampai haram.
Kata Kunci : Hukum Islam Merokok, Nahdatul Ualama, Muhamdiyah

viii

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobil‟alamin, la haula walakuata illa billahil „aliyyil adhzim, dengan
rahmatMu serta hidayahmu penulisan skripsi yang berjudul “HUKUM MEROKOK
(STUDY KOMPERATIF ANTARA KIYAI AHMAD KUAT DAN KIYAI ABU
ABDILLAH )’’. Dapat di selesaikan dengan curhatan kasih sayangnya,kedamaian
dan ketenagan jiwa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda
kita nabi muhamad SAW yang telah menajarkan kita dari alam kegelapan meneuju
alam terang benerang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang – orang
yang beriman dan mendapatkan safaatnya di hari akhir kelak.
Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan
dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses peneulisan skripsi ini, maka
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak ada
batas kepada :
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sultan Tahha Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Syariah UIN Sulthan
Thaha Syaifuddin Jambi Beserta seluruh Staf nya.
3. Bapak Alhusni ,S. Ag, M.HI dan Yudi Armansyah, S.Th. I. M.Hum selaku
Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sulthan Thaha
Syaifuddin Jambi
4. Bapak Drs, M. Hasbi Ash – Shiddiqi M.A selaku Dosen Pembimbing I dan
Ibu Maryani, S. Ag. MHI. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia
meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, bimbingan
dan pengarahan pada penulis dalam penyususnan skripsi ini.

ix

x

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………………. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………………………...

ii

MOTTO …………………………………………………………………………...

iii

ABSTRAK ………………………………………………………………………..

iv

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. vii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………...

xi

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………….

1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………………..

7

C. Batasan Masalah …………………………………………………………

7

D. Tujuan dan Kegunaan Penlitian ………………………………………….

7

E. Kerangka Teori …………………………………………………………..

9

F. Tinjauan Pustaka …………………………………………………………

21

BAB II : METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian …………………………………………….

24

B. Pendekatan Penelitan ……………………………………………………..

24

C. Jenis dan Sumber Data …………………………………………………… 25
D. Teknik Analisis Data ……………………………………………………..

26

E. Teknik Pengumpulan Data........................................................................

26

F. Sistematika Penulisan ……………………………………………………. 28

xi

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Sejarah NU (Nahdatul Ulama) dan Birografi kiyai Ahmad Kuat ………… 30
B. Sejarah Muhamadiyah dan Birografi Kiyai Abu Abdillah………………… 35
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Bagaimana Pandangan Kiayi NU( Nahdatul Ulama)
Tentang Hukum Rokok ……………………………………………………. 38
B. Bagaimana Pandangan Kiyai Muhamadiyah
Tentang Hukum Rokok ……………………………………………………. 46
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ………………………………………………………………

52

B. Saran ……………………………………………………………………..

55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

xii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW,
tepatnya empat belas abad yang lampau beliau menyampaikan risalah dan
menyebar luaskan ajaran Islam yang pada waktu itu Islam merupakan suatu
hal yang baru bagi penduduk Mekah. Waktu pun terus berlalu dengan penuh
cobaan dan rintangan perlahan-lahan akhirnya Islam dapat diterima oleh
manusia sebagai Agama yang haq dan juga menjadikan Islam sebagai wadah
untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan apa yang telah disyariatka
oleh Allah SWT.
Ketika baginda Rasulallah SAW masih hidup pedoman umat dalam
tuntunan beragama hanya mengacu pada satu tuntunan yaitu tuntunan yang
diberikan atau dicontohkan oleh Rasulallah SAW. Apa yang wahyu
sampaikan dan apa yang Rasulallah sabdakan itulah lah yang jadi pedoman
umat untuk menjalani ibadah, baik ibadah itu dalam rangka hubungan
makhluk dengan khaliq (manusia dan tuhan) atau makhluk dengan makhluk
(manusia dengan manusia lain).
Namun setelah baginda Rasulallah wafat, ditunjangi lagi dengan faktor
penyebaran agama Islam yang telah tersebar begitu luas mengusai banyak
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wilayah, hal-hal yang baru pun juga banyak ditemukan dalam Islam. Perkaraperkara yang baru tersebut membutuhkan kepastian status hukum tentang
boleh atau tidak bolehnya perkara itu dilakukan.
Periode sahabat merupakan generasi yang kedua setelah Rasulallah
SAW, sahabat merupakan orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasul,
belajar langsung dengan Rasul, setelah Rasulallah wafat, para sahabatlah yang
memberikan fatwa terhadap permasalahan yang belum ditentukan jawabannya
baik dalam Al-Quran Maupun Hadits.
kemudian upaya lain agar memperoleh kepastian hukum terhadap
permasalahan yang baru adalah dengan jalan berijtihad, dengan menjadikan
Al-Quran dan Sunnah sebagaia sumber hukum yang utama, apabila
permasalahan tersebut tidak dijumpai dalam Al-quran maupun Sunnah yang
secara explisit, seorang Mujtahid melihat pendapat atau ijma‟ para Sahabat.
Apabila juga tidak dijumpai dalam ijma‟ Sahabat maka Mujtahid
menggunakan metode lain untuk memperoleh status hukum, metode tersebut
bisa berbentuk qiyas, maslahah mursalah, syar‟u mangqoblana, istihsan dan
lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan Mujtahid itu sendiri. Periode ini
adalah periode ijtihad para Mujtahid.
Seiring dengan bergulirnya waktu, tak dapat dipungkiri bahwa hal-hal
yang baru akan terus ditemui dan butuh kepastian hukum apakan perkara
tersebut boleh dilakukan atau tidak.
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Rokok termasuk permasalahan baru karena rokok belum dijumpai pada masa
Rasul masih hidup begitu pula masa sahabat dan masanya para Mujtahid.
Oleh karenanya rokok harus memiliki kepastian hukum, mengingat di
Indonesia merupakan Negara yang tingakat konsumtif terhadap rokok sangat
tinggi.
Tentang permasalahan rokok, Ulama tidak semuanya sepaham ada
yang menghukumi makruh ( boleh ) kemudian ada juga yang menghukumi
haram. Perbedaan ini disebabkan oleh corak pandang mereka dalam
beristinbath memiliki corak pandang tersendiri.
Di Indonesia terdapat dua ormas besar Islam yakni NU dan
Muhammadiyah, dalam menyikapi masalah rokok dua ormas Islam ini tidak
satu pendapat, para kiyainya pun juga tidak sepaham dalam menetapkan
hukum rokok.
Nahdhatul Ulama didirikan oleh K.H Hasyim Asy‟ari di Surabaya
pada tanggal 31 januari 1926. Kelahiran NU pada dasarnya merupakan muara
perjalanan panjang sejumlah Ulama pesantren di awal abad ke-20 yang
berusaha mengorganisir diri dan berjuang demi melestarikan budaya
keagamaan kaum muslimin tradisional, di samping kesadaran untuk ikut
mengobarkan semangat nasionalisme. NU menganut paham ahlussunnah wal
jamaah yang berpedoman kepada petunjuk Al-quran, Sunnah Nabi
Muhammad SAW dan Sunnah Khulafa‟ Al-rasyidin yang secara teoritis dan
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faktual banyak terakait dengan konsep teologis Abu Hasan Al-Asy‟ary dan
Abu Hasan Al-maturidi serta empat mazhab dalam fiqih Islam.1
Adapun tujuan dari didirikannya NU sebagaimana yang terdapat
dalam perubahan Anggaran Dasar yang NU yang baru (setelah menjadi partai
politik) adalah untuk menegakkan syariat Islam dengan berhuluan pada salah
satu dari empat mazhab yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan mazhab
Hanbali.2
Kemudian Muhammadiyah juga merupakan sebuah organisasi
kemasyarakatan

Islam

tertua

di

Indonesia.

Sebagai

organisasi

kemasyarakatan, ia mengurus berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti
pendidikan, kesehatan, panti asuhan, penyuluhan, kebajikan dan lain-lain. Arti
dari Muhammadiyah itu sendiri adalah aliran Muhammad, sama hal nya
seperti Syafi‟iah artinya aliran atau mazhab Imam Syafi‟i dan Malikiyyah
untuk pengikut aliran atau mazhab Imam Malik.3
Terkait dengan masalah hukum rokok, Kiyai Ahmad Kuat dari
kalangan NU berpendapat bahwa hukum merokok ini adalah makruh,
dikarenakan asap rokok yang dihirup oleh seseorang yang merokok akan
dapat menimbulkan banyak penyakit, meskipun penyakit yang datang tidak
secara langsung akan tetapi bertahap sesuai dengan tingkat kadar waktu dan
1

Rudi Subiantoro, Profil Lembaga Sosial Keagamaan di Indonesia, ( Jakarta : Departement
RI Biro Hukum dan Humas, 2002) Hlm. 6-7
2
Zuhzirini dkk, Sejarah Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2010) hlm. 182
3
Rifyal Ka‟bah, Hukum Islam Di Indonesia Persepektif Muhammadiyah Dan NU, (Jakarta :
Universitas Yasri, 1999), Hlm. 89
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banyak nya rokok yang dihisap oleh seseorang yang merokok. Argument lain
yang dilayangkan oleh kiyai Ahmad kuat tentang hukum rokok adalah tidak
adanya nash yang secara explisit menjelaskan tentang rokok itu haram.
Ditempat lain penulis juga mendatangai Kiyai Abu Abdillah dari
kalangan Muhammadiyah, terhadap masalah rokok kiyai Abu Abdillah
berpendapat kalau rokok tersebut hukumnya haram. Adapun argumen kiyai
Abu Abdillah yang menyatakan hukum rokok haram adalah, pertama hadits
Nabi Muhammad SAW :
الضسز وال ضساز
Artinya : “Tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh
membuat mudharat pada orang lain”
Kemudian yang kedua adalah kaidah Fiqih :

الضسز يدفع بقدز اإلمكان
Artinya : “ Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin “
Berdasarkan pada hadits dan kaiidah iqih diataslah kiyai Abu Abdillah
menyatakan kalau rokok itu haram sesuai denagan intruksi hadits Nabi
tentang meninggalkan perkara yang dapat menimbulkan bahaya atau
kemudharatan bagi tubuh dengan semaksimal mungkin.
Adapun kiyai Ahmad kuat menyatakan hukum rokok adalah makruh
disebab dua alasan. Pertama, kemudaratan yang terdapat didalam rokok tidak
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begitu tinggi, kalaulah merokok dapat merusak kesehatan kenapa masih
banyak orang yang sudah berumur 60 tahun ke atas masih sehat sementara
rokok masih tetap dikonsumsinya. Kedua, kalaulah rokok itu dihukumi haram
berarti membangun pabrik rokok adalah haram, orang yang bekerja
diproduksi rokok juga merupakan pekerjaan yang haram, bayangkan berapa
banyak manusia yang kehilangan mata pencarian dan secara ekonomi mereka
akan meresa kesulitan.
Setelah menelaah adanya perbedaan pandangan dari dua kiyai di atas
yakni kiyai Ahmad kuat dari golongan NU dan Kiyai Abu Abdillah dari
kalangan Muhammadiyah tentang hukum rokok. Penulis tertarik untuk
melakukan sebuah kajian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui
serinci mungkin tentang masalah hukum rokok menurut pendapat dua kiyai
tersebut. Kemudian kajian itu penulis kemas dalam bentuk skripsi yang
berjudul: HUKUM ROKOK ( STUDY KOMPERATIF ANTARA KIYAI
AHMAD KUAT DAN KIYAI ABU ABDILLAH)
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,

maka yang menjadi rumusan

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah
1. Apa dalil masing – masing kiyai ?
2. Apa alasannya ?
3. Analisa pendapat ke dua tokoh ?
C. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya masalah yang akan dibahas, maka penulis
memandang perlu memberi batas permasalahan agar pembahasan yang akan
dilakukan lebih terarah dan tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang masalah hukum
merokok menurut kiyai Nahdatul Ulama

Ahmad Kuat dan kiyai

Muhammdiyah Abu Abdilah di Desa Mingkung Jaya, Kec. Sungai Gelam,
Kab Muaro Jambi.
D. Tujuan Dan Kegunaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
a.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Kiyai Ahmad
Kuat tentang boleh atau tidaknya merokok

b.

Kemudian penelitian ini juga berjutuan untuk mengetahui pandangan
Kiyai Abu Abdillah tentang hukum merokok
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2. Keguanaan Penelitian dan manfaat penelitian
Penelitian ini memeiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat di
klarifikasi sebagai berikut :
1. Secara teoris, hasil penelitian ini di harapkan mamapu memeberikan
kontribusi dalam hal :
a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci menegenai hukum
rokok sehingga public tahu secara lebih jelas dan dapat menerimanaya
dengan lapang dada.
b. Menambah khazanah keilmuan, dan lebih spesifiknya untuk melengkapi
kekeurangan yang ada dalam kajian seputar rokok.
c. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memeberikan kontribusi
sebagai berikut :
a. Bagai peneliti pribadi penelitian ini di harapkan dapat memeberikan
wawasan baru tentang kajian keislaman, khususnya bidang fiqih.
b. Bagi lembaga UIN STS Jambi hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah dan melengkapi penelitian yang sudah ada sebagai
perbendarahan perpustakaan, khususnya dalam bidang yang memebahas
seputar hukum rokok.
c. Sebagai kelengkapan persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar
Sarjana Srata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Perbandinagn
Mazhab (PM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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E. Kerangka Teori
Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersifat
abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat,
nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan
perilaku manusia.4 Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori
yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.5 Agar peneliti ini
lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka
teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan
tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :
1. Rokok
Pengeertian rokok menurut kamus besar bahasa Indonesia rokok
adalah gulungan tembakau ( kira- kira sebesar kelingking) yang di bungkus
( daun nipas,kertas dll).6 Sedangkan dalam peraturan pemerintah No 19
tahun 2003 di sebutkan pengertian rokok adalah hasil olahan tembakau
terbingkus termasuk cerutu bentuk lainya yang di hasilkan dari tanaman
nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainya atau sintetisnya yang
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.7
4

Tim Penulis Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi(edisi revisi) , (Jambi : Syariah

Press Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 25.
5

Sigiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 52.

6

Kamus Besar Bahasa Indonesia,BBI.com.id, Akses 02 September 2018
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Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Rokok
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Para

Ulama

sejak

zaman

dahulu

sepakat

bahwa

berbagai

persoalanyang timbul dan dialami oleh manusia hukumnya sudah digariskan
di dalam Al-Quran dan Hadits. Kendatipun demikian ada memang
permasalahan-permasalahan yang baru muncul dan belum ditemukan
jawabannya dalam al-Quran maupun Hadits. Dengan demikian ijtihad
merupakan jalan yang lalui untuk menemukan kepastian hukum.
Sebagaimana dengan rokok, karena merupakan hal yang baru, belum
ditemukan pada masa Rasulallah masih hidup dan juga tidak ditemukan dalil
yang secara jelas dan rinci tentang hukum rokok. Maka sulit memang untuk
menentukan hukum rokok tersebut. Hanya saja ulama menggunakan hadist
dan kaidah-kaidah tentang kemudaratan atau bahaya sebagai mana yang
penulis singgung sedikit pada latar belakang masalah, ada sebagian ulama
yang menghukumi makruh dengan beberapa alasan. Pertama, karena
membahayakan kesehatan. Kedua, karena akan mengeluarkan banyak harta
tanpa adanya faedah yang jelas. Ketiga, bisa membuat kecanduan dan sulit
untuk meninggalkannya.
Selain itu ada juga ulama yang mengharamkan sesuatu yang
membahayakan, hal ini didasari oleh firman Allah :
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ٌَ ٕ ُ ط ِم إ ِ ََّل أ َ ٌْ ر َك
ِ أ ٌَ ُّ َٓ ب ان َّ ِر ٌ ٍَ آ َي ُ ُ ٕا ََل ر َأ ْكُ ه ُ ٕا أ َ ْي َٕ ا ن َك ُ ْى ث َ ٍْ ُ َك ُ ْى ث ِ بنْ ج َ ب
َّ ٌَّ ِ اض ِي ُْ ك ُ ْى ۚ َٔ ََل ر َقْ ز ُه ُ ٕا أ ََْ ف ُسَ ك ُ ْى ۚ إ
اَّلل َ كَ ب ٌَ ث ِ ك ُ ْى َز ِح ٍى
ٍ ر ِ َج ب َز ح ً عَ ُْ ز َ َس

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu‟‟8
Berdasarkan ayat diatas maka sebagian ulama mengharamkan hukum rokok,
dikarenakan rokok merupakan bentuk dari membunuh diri sendiri meskipun tidak
dengan secara langsung.
Perdebatan ihwal rokok menjadi polemik yang controversial. Tidak sedikit
ulama yang mengharamkan, tetapi juga banyak yang menghalalkan. Dan Kali ini,
dimana Indonesia yang masih dilandasi krisis ekonomi, pembicaraan hukum rokok
mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh
berbeda dengan apa yang telah terjadi, yakni tetap menjadi kontroversi.
Jika diklasifikasi, ada berapa arus besar pandangan hukum tentang merokok.
Beberapa

pendapat

serta

argumennya

mengenai

diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum, yaitu:

8

Surah An – Nisa Ayat 29

hukum

merokok

dapat
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a. Pertama, hukum rokok adalah mubah atau boleh kareana rokok di pandang
tidak memebawa mudharat.secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat
rokok bukanlah benda yang memebukan.
b. Kedua, hukum rokok adalah mubah karena rokok membawa mudarat relative
kecil yang tidak suknifikan untuk di jadikan dasar hukum haram.
c. Ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang
membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian
medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam,
seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama
membiasakannya.
Bahwa perdebatan mengenai hukum rokok sesungguhnya telah berlangsung
sejak lama, dan sampai saat ini belum juga menemui titik kesepahaman yang dapat
dijadikan landasan bersama. Hal ini wajar terjadi, karena memang rokok telah
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi rokok telah menjadi salah satu
komoditas yang bisa memberikan cukai yang cukup besar bagi Negara, maka akan
semakin sulit untuk menetapkan hukum bagi rokok selain membiarkannya terus
beredar. Meski pada saat yang bersamaan, gejala-gejala negative pun tetap tidak bisa
dihindari. Karena itu, sebagai langkah konpromi untuk meninjau kembali polemik
yang selama ini terjadi menyangkut masalah hukum rokok, maka ada baiknya jika
penulis mengkaji kembali dari berbagai macam tinjauan.
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a. Merokok di tinjau dari aspek kesehatan
Ulama-ulama kedokteran Islam telah melakukan penelitian tidak jauh
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa, bahwa “rokok
memang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan”. Dan dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh sejumlah tim medis di Eropa maupun Amerika
semenjak abad ke-17, rokok ternyata benar-benar berbahaya. Kajian dan
penelitian tersebut kembali dilakukan secara lebih serius lagi setelah
memasuki abad ke 20, terutama pada kisaran tahun 1950-an dan 1960-an
Dari hasil penelitian tersebut ditemukan, bahwa rokok benar-benar
mengandung racun yang cukup berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai
macam penyakit. Seperti hasil penelitian yang dilakukan The Royal College of
Ohysician of London di Inggris pada tahun 1960 dan The Surgeon General‟s
Advisory Committee on Smoking and Health di Amerika Serikat pada tahun
1964. Dua penelitian tersebut menemukan titik singkron dengan hasil laporan,
bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, bronkitis, serta
berbagai penyakit lainnya. 9
Berdasarkan hasil penelitian WHO, rokok telah menewaskan 60 juta
jiwa di negara maju dan 40 juta jiwa di negara berkembang, bahwa pada tahun
2020 diperkirakan Asia menjadi wilayah yang paling banyak menderita
penyakit kanker akibat rokok. Dari hasil penelitian KPAI angka kematian

9

M. Romli, Hukum Merokok=Haram, http://www.halalguide.ifo. Tgl 7 Agustus 2018
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akibat rokok di Indonesia telah mencapai 427.923 jiwa pertahun, sekitar 43
juta jiwa dari usia 18 tahun terancam penyakit mematikan.10
Tidak diragukan bahwa rokok merupakan salah satu pemicu utama
dari meningkatnya angka kematian penduduk dunia. Sehingga wajar jika
sejumlah kalangan baik dari ahli medis maupun ulama-ulam Islam mevonis
rokok sebagai salah satu bahan konsumsi yang dilarang (haram).
b. Merokok di tinjau dari aspek ekonomi
Persoalan rokok tidak hanya menyangkut terhadap permasalahan
kesehatan, akan tetapi rokok juga memiliki efek bagi pertumbuhan
perekonomian masyarakat dan negara, karena itu, dampak-dampak negatif
yang dapat muncul jika rokok dilarang atau difatwakan haram dapat
disistematisasikan sebagai berikut:


Sekor pendapatan



Menambah jumlah pengaguran



Meningkatkan angka kemiskinan

c. Merokok di tinjau dari aspek social
Dampak sosial yang diakibatkan oleh fatwa haram maupun larangan
merokok sesungguhnya merupakan turunan dari dampak-dampak pada sektor
perekonomian di atas. Artinya pada saat jumlah pengangguran maupun angka
kemiskinan semakin meningkat, maka kemungkinan akan terjadinya gejolak
10

www.Suara Pembaharuan.com,Tulus Abadi, Larangan Merokok di Tempat Umum, tgl 23
Agustus 2018

15

sosial pun akan semakin besar. Tingginya angka pengangguran dan
kemiskinan bisa menyebabkan krisis sosial, berupa kerusuhan dan
meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena jangan sampai masalah rokok
yang pada dasarnya bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana dapat
menimbulkan potensi konflik horizontal.
d. Merokok di tinjau dari aspek agama
Pada prinsipnya, tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung
masalah hukum rokok. Baik dalam nash-nash al-Qur‟an maupun Hadits
Rasulullah. Karena itu, kalangan ulama berbeda pendapat dalam menyikapi
hukum bahan konsumsi yang satu ini. Namun demikian, bahwa terutama bagi
kalangan yang dengan tegas menghukumi haram rokok menandaskan, bahwa
sesungguhnya al-Qur‟an maupun hadits Rasulullah Saw terdiri dua macam,
yaitu:


Jenis dalilnya bersifat umum seperti adh-dhawabith (ketentuan
ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup rincian yang banyak.



jenis dan dalil-dalilnya memang di arahkan kepada suatu itu sendiri
secara langsung.

Oleh karena itu, rokok termasuk bahan konsumsi yang dijatuhi hukum
berdasarkan jenis dalil yang pertama. Sebab, ada sejumlah dalil yang dalam mafhu>m
mukhalafah-nya memang menyimpan makna hukum yang mengarah pada masalah
rokok, meski didalamnya menyebutkan rokok secara spesifik, yaitu: dalil-dalil yang
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menghukumi haram bagi setiap sesuatu yang dapat mendatangkan mudha>rat bagi
diri ummat manusia. Seperti pada surat al-Baqarah ayat 195 berbunyi:

َّ َٔ أ ََْ فِ ق ُٕا ف ِ ً سَ ج ِ ٍ ِم
ۛ اَّلل ِ َٔ ََل ر ُهْ ق ُٕا ث ِ أ ٌَْ ِد ٌ ك ُ ْى إ ِ ن َ ى ان ز َّ ْٓ ه ُكَ ِخ ۛ َٔ أ َ ْح ِس ُ ُ ٕا
َّ ٌَّ ِ إ
ٍَ ٍ ِ ُ اَّلل َ ٌ ُ ِح تُّ انْ ًُ ْح ِس
Artinya :Dan belanjakanlah (hata bendamu) di jalan allah, dan jangan
kamu

menjatuhkan

dirimu

sendiri

kedalam kebinasaan dan

berbuat baiklah karena sesungguhnya allah meyakini orang –
orang yang berbuat baik.
Terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh rokok, ayat tersebut tetntu
sangat relevan. Sebab, seperti yang telah di jelaskan

bahwa rokok memang

mengandung racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan
tidak sedikit jumlah sensus penduduk yang meninggal karena dihinggapi oleh racun
yang terdapat pada asap rokok.
Salah seorang auditor MUI Ir. Romli mengungkapkan, bahwa bukti bukti
ilmiah tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan mengharuskan kita untuk
meninjau kembali status hukum makruh merokok yang selama ini kita ketahui, dan
secepat mungkin mengubahnya menjadi haram.
Dan bagi kalangan yang menolak hukum haram bagi rokok sesungguhnya
memiliki landasan argumentasi yang tak kalah kuatnya juga yang diambil dari sumber
yang sama, baik al-qur‟an maupun hadist Nabi. Bahkan semua dalil-dalil yang
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mereka kemukakan juga sama dengan dalil-dalil yang dilontarkan kalangan yang
mengharamkan rokok. Sebab, dasar persoalan yang mereka ambil juga sama, yaitu
sama-sama menjaga kemaslahatan hidup bersama (the collective survivel) salah
satunya kaidah yang berbunyi: “Jika berbenturan antara mafsadah dan maslahah,
maka (hendaknya mendahulukan) menjaga kemaslahatan”.
Dan seperti yang telah di bahas bahwa dampak social dan ekonomi
yang akan muncul jika peredaran rokok terpaksa “disabtase” melalui lebel hukum
haram akan sangat besar, bahkan dimungkinkan lebih besar dibandingkan dampak
buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan (apabila dikonsumsi). Karena itulah,
menjaga autentisitas ke-halal-an rokok merupakan salah satu upaya untuk menjaga
dan mendahulukan kemaslahatan orang banyak. Jika di amati kembali, betapa
banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang akan kehilangan sumber penghasilan
jika roda perusahaan-perusahaan rokok terhenti.
Hadist Rasulullah yang menyatakan “Tidak ada bahaya dan yang
membahayakan” seperti yang dikutip oleh kalangan yang mengharamkan,
sesungguhnya memiliki makna implementatif yang berpihak pada hukum halal rokok.
Sebab yang dimaksud dengan ungkapan bahaya dalam hadist Rasulullah adalah
prodak hukum, yakni “Tidak ada (hukum) bahaya dan yang membahayakan”. Dan
jika merujuk pada dampak social dan ekonomi, maka jelas menghukumi haram atas
rokok termasuk bahaya dan membahayakan.
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2. Nahdatul Ulama
Nahdlatul Ulama lahirpada tanggal 31 Januari 1926 sebagai refrensentatif
dari Ulama tradisional, dengan haluan teologis ahlussunnah wal jamaah, tokoh-tokoh
yang ikut berperan di antaranya K.H Hasyim Asy‟ari, K.H Wahab Hasbullah dan para
Ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi berkembang luas, Ulama belum
begitu terorganisasi namun mereka sudah saling memiliki hubungan yang sangat kuat.
Seperti acara haul, ulang tahun wafatnya seorang Kiyai, secara berkala mengumpulkan
para Kiyai, masyarakat sekitar maupun alumni pesantren mereka yang kini tersebar
luas diseluruh Nusantara.11
Berdirinya

Nahdlatul

Ulama

tak

bisa

dilepaskan

dengan

upaya

mempertahankan ajaran ahlussunnah wal jamaah, ajaran ini bersumber dari Al-Quran,
Sunnah, Ijmsa‟ dan qiyas. Seperti yang dikutif oleh Marijan dari K.H Mustofa Bisri
ada tida subtansi, yaitu :
1. Dalam bidang-bidang hukum Islam menganut salah satu dari empat Mazhab.
2. Dalam soal Tauhid (Ketuhanan) mengikuti paham Abu Hasan Al-Asy‟ari dan
Abu Hasan Al-Maturidi.
3. Dalam bidang tasawuf menganut ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.12

11

Masykur Hasyim, Merakit Negeri Berserakan, ( Surabaya : Yayasan 95, 2002)Hlm.66

12

Laode Ida, NU Muda¸ (Jakarta : Erlangga,2004)Hlm.7
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Dengan haluan teologis ahlussunnah wal jamaah ini lahir dengan alasan yang
mendasar, antara lain : pertama, kekuatan penjajah belanda unutk meruntuhkan
potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab Alim Ulama menjaga kemurnian
dan keluhuran ajaran agama Islam. Kedua, rasa tanggung jawab Alim Ulama sebagai
pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari
belenggu penjajah. Ketiga, rasa tanggung jawab Alim Ulama untuk menjaga
ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.13
3. Muhamadiyah
Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaharuan sosio-regius.
Hal ini cukup beralasan, walaupun Muhammadiyah sendiri tidak merumuskan dirinya
sebagai gerakan itu. Alasan utama bagi sebutan tersebut adalah karena
Muhammadiyah telah banyak berperan penting dalam perubahan kehidupan sosial
keagamaan di Indonesia sejak awal berdirinya. 14
Persyarikatan Muhammadiyah sudah dikenal sejak beberapa puluh tahun yang
lalu, organisasi Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang ada di
Indonesia. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 bertepatan
dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1330. Perintis berdirinya Muhammadiyah adalah K.H
Ahmad Dahlan, beliau lahir dikampung Kuaman, Yogyakarta pada tahun 1868

13

14

Ridwan, Pradigma Politik NU, (Yogyakarta : Putaka Pelajar,2004)Hlm.95
Sutarmo, Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis, ( Yogyakarta : Suara

Muhammadiah,2005)Hlm.33
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dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya adalah K.H Abu Bakar seorang
khatibmasjid besar kesultanan Yogyakarta yang apabila dilacak silsilahnya sampai
kepada Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah putrid K.H Ibrahim,
penghulu kesultanan Yogyakarta.15
K.H Ahmad Dahlan mendapat pendidikan agama Islam sejak kecil yang
dididik oleh ayahnya sendiri yaitu K.H Abu Bakar. Pendidikan Dahlan mengikuti
pola pendidikan tradisional yang diawali dengan mempelajari Al-quran, kemudian
dilanjuti dengan cara mempelajari kitab-kitab fiqih, nahwu, tafsir dan lain sebagainya
dilembaga-lembaga sekitar Yogyakarta.
Pada mulanya Muhammadiyah hanyalah sebuah kelompok kecil yang
mempunyai misi agak berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan penduduk bumi
putera. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang penuh pengabdian serta
mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas tersebarnya apa yang mereka
yakini sebagai ajaran yang benar dari Nabi Muhammad SAW dan dalam rangka
peningkatan kehidupan agama mereka.

15

Ahmad Adaby Darban dan Mustafa Kemal Pasha, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam

( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) Hlm.76
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F. Tinjauan Pustaka
Di antara langkah penting peneliti dalam memulai aktifitas
penelitiannya adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian
terlebih dahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak dengan
permasalahan penelitian yang diangkat. Bahkan tinjauan pustaka juga sangat
diperlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan harus dipahami bahwa
tinjauan pustaka harus dimasukan pada jenis penelitian lapangan (field
research) dan jenis penelitian pustaka (library research).16
Permasalahan tentang rokok ini telah banyak di bahas dalam beberapa
penelitian sebelumnya. Sejauh informasi yang penulis peroleh, terdapat
beberapa buku dan skripsi yang membahas mengenai permasalahan ini secara
umum Diantaranya :
Skripsi yang ditulis oleh M Sarifuddin mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang berjudul “Bid‟ah Menurut
Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama”. Dalam skripsi nya ia
membahas tentang masalah bid‟ah dalam pandangan Muhammadiyah dan NU
terhadap pelaksanaan tahlilan, dalam kesimpualannya ia menyampaikan
bahwa masalah tahlilan tidak lagi menjadi masalah yang dapat menimbul

16

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan

Syariah press, 2012, hlm. 34.
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konflik antar golongan, karena sikap kedewasaan dan tolerasi dalam masingmasing golongan sudah dibudi dayakan.
Skripsi yang ditulis oleh Anisa Hidayati mahasiswi di UIN Syarif
Hidayatullah yang berjudul “Nahdatul Ulama di Era Revormasi Study
Tentang Muslimat NU Peroide 2011-2014 dan Khittah NU 1926”. Dalam
skripsinya ia menyimpulkan bahwa khittah NU 1926 yang diputuskan pada
tahun 1984 menyatakan NU sudah tidak lagi menjadi partai politik dan netralpolitik. Oleh karena itu demi kemashlahatan bersama semua pihak ahirnya
dapat menerima dengan lapang dada keputusan tersebut hingga saat ini masih
berlaku, walaupun secara implimentatif nilai khittah 1926 yang menyatakan
netral-politik sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang NU.
Skripsi yang ditulis oleh Miftakul Akla mahasiswa UIN Sarif
Hidayatullah yang berjudul “Hukum qunut subuh Menurut Muhammadiyah
dan NU”, dalam skripsinya ia membahas bahwa Muhammadiyah menyatakan
bahwa hukum berqunut subuh itu adalah tidak boleh untuk dilakukan. Adapun
argumentasi yang dilayangkan oleh Muhammadiyah adalah dikarenakan Nabi
Muhammad tidak pernah qunut subuh melainkan qunut nazilah dan qunut
laknat ketika terjadi peristiwa pembantaian kaum muslimin oleh orang kafir.
Sementara NU menyatakan bahwa qunut subuh hukumnya sunat muakkad,
mereka mengembalikan pendapat mereka kepada pendapatnya imam Syafii
yang menyatakan bahwa qunut sesudah subuh hukumnya sunat muakkad.
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Skripsi yang ditulis oleh M Abdul Basith mahasiswa IAIN
Palangkaraya yang berjudul “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad
Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”. Dalam skripsinya ia menerangkan
bahwa keriteria sifat adil bagi saksi pernikahan menurut empat Imam mazhab
adalah sebgai berikut : pertama, imam Abu Hanifah tidak memberikan
keriteria sifat yang adil dikarenakan mazhab ini tidak mensyaratkan adil bagi
saksi. Kedua, Imam Malik juga senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah.
Ketiga, Imam Syafi‟i dan Hanbali mensyaratkan bahwa saksi dalam
pernikahan haruslah terdiri dari orang yang saleh, orang yang menjauhkan
dirinya dari perbuatan dosa baik dosa itu kecil, besar atau tak sengaja
sekalipun untuk dilakukan.
Meskipun penelitian dahulu telah banyak membahas tentang masalah
rokok, NU san Muhammadiyah, namun jika dibandingkan denganpenelitian
yang penulis lakukan terdapat perbedaan, yakni penelitian ini membahan
masalah hukum rokok menurut pandangan kiyai Ahmad Kuat dari kalangan
NU dan Kiyai Abu Abdillah dari kalangan Muhammadiya.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan Desa Sungai Gelam dan Desa Mingkung Jaya,
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
B. Pendekatan Penelitian
Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil,
maka penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian empiris. penelitian
empiris bisa disebut dengan penelitian lapangan atau field research, yaitu
jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di
lapangan.
Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang
digunakan bersufat kualitatif, yaitu perkataan masyarakat yang merupakan
pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu.
Berangkat dari rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini maka
penelitian ini mengunakan pendekatan fenomenalogis yaitu kebenaran
sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menengkap fenomena atau gejala
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yang memancar dari objek yang di teliti, adapun tugas peneliti adalah
memeberikan interprestasi terhadap gejala tersebut.17
Fenomenalogi tidak beransumsi bahwa peneliti menegetahui arti
sesuatu yang terdapat pada orang – orang yang jadi objek penelitian.
Meneurut kaum fenomenologis penelitian ini di tentukan pada aspek
subjektif dari perilaku seseorang. Mereka masuk ke dalam dunia
konseptual para subjek yang di teliti sedemikian rupa sehingga mereka
mengerti apa dan bagaimnana saatu penertian yang dikembangkan oleh
mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari – hari.18.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu maka seluruh data
yang dituangkan dalam hasil penelitian ini berasal dari bahan-bahan atau
pandangan pendapat yang secara garis besar terdiri dari 2 data yaitu data
primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pandangan Kiyai NU
yakni kiyai Ahmad Kuat dan kiyai Muhammadiyah yaitu Abu Abdillah
yang bersumber dari al – Quran dan Hadis.

17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,( Jakarta : PT Rineka
Cipta 2006)
18

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,
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b. Data Skunder
Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data penunjang dalam
penulisan skripsi ini seperti literatur Fiqh, serta literatur –literatur berupa bukubuku, majalah, internet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan
masalah rokok dilihat dari persepektif NU dan Muhammadiyah.
D. Teknik Analisis Data
Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka penyusun akan
mengelompokan data untuk di analisis. Dalam hal ini analisis data yang
digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yaitu
melakukan analisis dengan data yang bersifat umum untuk kemudian akan
menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau file
research maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan merujuk pada
pendapat yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa
data primer atau sumber utamanya, yaitu pandangan kiyai Nu dan
Muhammadiyah terhadap masalah rokok dan data sekunder, di antaranya Alqur‟an, Hadits, literatur Fiqh yang berkaitan dengan masalah penelitian, atau
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sumber bantuan lain yang dalam hal ini dapat mempermudah menjawab
permasalahan yang ada hubungannya tentang hukum rokok.19
Penelitian ini mengunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan data yang akurat dan lengkap, yaitu
1. Interview atau wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya
jawab

sepihak

yang

dikerjakan

dengan

sistemastik,

dan

berlandaskan tinjauan penelitian.20 Data yang ingin di peroleh
dengan metode ini adalah pandangan kiyai NU dan Muhamadiyah
tentang hukum rokok. Disni nantinya penelitian ingin mengunakan
pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara
yang hanya memuat garis besar yang akan di tanyakan. 21
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data menegenai hal – hal atau
variable yang berupa catatan, transkip, buku, agenda dan
sebagainya.22 Di sini peneliti bisa mendapatkan buku, majalah,
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka,
Cipta 2006), Hlm 229
20

Iin Tri Rahayu dan Tristiadai Ardi Ardini, Observasi dan Wawancara ( Malang : Bayu
Media 2004) Hlm 63
21

Suharsini Arikunto, Prosedur Pnelitian Suatu Pendekatan Praktis, ( Jakarta: PT Rineka Cipta
2006) Hlm 227
22
Suharsini Arikunto, Prosedur Pnelitian Suatu Pendekatan Praktis, ( Jakarta: PT Rineka Cipta
2006) Hlm 231
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Koran, jurnal, putusan serta hal – hal yang berkaitan dengan
prespektif kiyai NU dan Muhamadiyah tentang hukum rokok.

F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisannya, penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab
pembahasan yang setiap babnya terdiri dari sub bab. Hal ini dilakukan guna
mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi ini. Sistematikanya yaitu:
Bab I: Pendahuluan
Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang maslah, rumusan maslah
batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan
tinjauan pustaka
Bab II: Metode Penelitian
Merupakan Bab yang membahas mengenai metode penelitian yang di
dalamnya

membahas

tentang

tempat

dan

waktu

penelitian,

pendekatan peneltitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
Bab III : Gambaran Umum Penelitian
Merupakan Bab yang membuat gambaran umum tentang sejarah
Nahdatul Ulma sejarah Muhamadiyah dan kaidah yang di gunakan
untuk menganalisa seputar rokok.
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Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian
Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini. bagaimana pandangan kiyai Nahdatul Ulama tentang
hukum rokok, dan bagaimna pandangan kiyai Muhamadiyah tentang
hukum rokok.
Bab V : Penutup
Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITAN
A. Sejarah Nahdatul Ulama dan Birografi Kiyai Ahmad Kuat
1. Sejarah Nahdatul Ulama
Nuhdatul Ulama ( NU) lahir pada 31 januari 1926 Ms (16 rajab
1344 H ) di kertopaten,Surabaya. Sebuah organisai yang lahirkan oleh
sejumlah ulama, seecara harfiyah berarti “ kebangkitan para ulama.‟‟
Kehadiran NU semakin meramaikan bursa keormasan di jawa (
sebutan Indonesia sebelum merdeka, lebih dikenal hindia).23 Pada
awal abad 20 memang telah lahir berbagai perkumpulan atau
organisasi keagamaan dengan motivasi yang beragam, mulai dari alas
an social- politik untuk mengalang solidaritas umat islam guna
menentang kolonialisme sampai faktor keagamaan yakni untuk
memepertahankan sekaligus menyebarakan pandangan atau wawasan
teologi keislaman yang mereka yakini.
Dianatara sekian banyak ormas, pada mulaya yang paling
berpengaruh adalah Sarekat Islam atau SI. Asal usul dan pertumbuhan
gerak politik dan keagamaan di kalangan muslim Indonesia dapat di
katakana sangat identik dengan asal ususl dan pertumbukan sarekat

23

M. Mukhlisin Jamil dkk, Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhamadiyah Irsyad,
Persis dan NU,( Jakata: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007) hal 278
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islam yaitu sebuah ormas yang merupan bentuk “reinkarnasi‟‟ dari
syariat dagang islam atau SDI yang lahir tahun 1911.
Kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia
atau PSSI tahun1930. Dapat dikatakan bahwa SI merupakan embrio
lahirnya ormas – ormas islam yang muncul pada fase berikutnya.
Sejak saat itu, kemudian bermunculan berbgai ormas islam, antara lain
muhamadiyah (1912) di Yogyakarta, persatuan islam atau persis
(1923) di bandung, al –Irsyad (1914) Jakarta, pergerakan tarbiyah
islamiyah atau perti,(1928) di bukit tinggi, al – jam‟iyatul washliyah
(1930) di medan, termasuk nahdatul ulama(1926) di Surabaya.
Tujuan didirikannya NU adalah memelihara, melestarikan,
mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah wal
jamaah.24 yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan
mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta
melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat
serta martabat manusia.25 Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut,
maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: 26

24

Sirajuddin Abbas, I‟tiqad Ahlussunah wal Jama‟ah, terj. (Semarang: Tohaputra, 2003) ,

25

PWNU Jawa Timur, Aswaja an-Nahdah (Surabaya: Khalista, 2007), hlm.1.

hlm 5
26

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (Jakarta: Sekretariat
Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.th.), hlm.7.
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1. Di bidang agama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam
yang menganut faham Ahlusunnah Wal Jamaah dan menurut
salah

satu

mazhab

empat

dalam

masyarakat

dengan

melaksanakan dakwah Islamiyah dan Amar Ma'ruf Nahi
Munkar.
2. Di

bidang

pendidikan,

pengajaran

dan

kebudayaan

mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai
dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi
muslim yang taqwa dan berbudi luhur, berpengetahuan luas
dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya pembangunan
ekonomi

untuk

pemerataan

kesempatan

berusaha

dan

menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan pengutamakan
tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan
4. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi
masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah. Sejarah
perkembangan NU secara luas bisa dibagi dalam tiga fase.27

27

Greg Barton dan Greg Fealy, Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-

Negara (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. xiii .
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Periode awal sebagai organisasi sosial keagamaan, periode kedua ketika ia
berfungsi selain sebagai organisasi sosial keagamaan, juga berfungsi sebagai partai
politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai, dan terakhir kembali ke
aktivitas-aktivitas sosial keagamaan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa NU
didirikan sebagai jam'iyah diniyah atau organisasi keagamaan, konstitusi awalnya
menyatakan bahwa organisasi akan berkhidmat pada kegiatan-kegiatan keagamaan,
sosial, pendidikan dan ekonomi, diantaranya meningkatkan komunikasi antarulama,
memperbaiki mutu sekolah-sekolah Islam, menyeleksi kitab-kitab yang dipelajari di
pesantren dan mendirikan badan-badan untuk membantu kegiatan pertanian dan
perdagangan umat Islam.
Untuk itu kehadiran NU memiliki peranan yang penting untuk Indonesia di
antaranya melakukan perubahan-perubahan dalam sikap dan pandangan dunia banyak
kalangan Muslim, khususnya dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan
modernisasi. Peranan ini 71 Greg Barton dan Greg Fealy, Tradisionalisme Radikal
Persinggungan Nahdlatul Ulama. terkadang disalah pahami oleh para pengamat.
Mereka melihat NU sebagai penghubung, antara negara modern dan masyarakat
tradisional. Clifford Geertz, misalnya menempatkan kiai NU sebagai "makelar
budaya". Tetapi penggunaan istilah ini, juga dengan pemahaman suatu proses di
mana "makelar budaya" melakukan seleksi mana budaya yang bisa diterima dan
mana yang harus ditolak mengimplikasikan seolah "para makelar budaya" itu sendiri
tidak memiliki pandangan dan pendekatan-pendekatan yang orisinil.
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Pandangan tentang peranan kiai pesantren ini, yang tercatat sebagai salah satu
eleman terpenting dalam kepemimpinan NU, telah dibantah oleh hasil penelitian
Hiroko Horikhosi. Hasil studinya mengenai fungsi sosial kiai di Jawa Barat
menunjukkan bahwa daya dorong perubahan itu datang dari dalam inti pemikiran
agama, yang mengiring interaksi yang panjang dengan modernisasi itu sendiri. Dalam
perkembangannya NU di Indonesia juga membuka cabang-cabang organisasi di
berbagai daerah di seluruh Indonesia
2. Birografi Kiyai Ahmad Kuat
Kiyai Ahmad Kuat lahir Ponorogo pada 17 September 1956 sekolah di MIs
Anwari Falah di Pangkal duri Tungkal Ilir dan melanjutkan pendidikanya di MTs
Iler Boyo jawa tengah setelah itu beliau belajar mengaji di jawa selama empat tahun
dan selanjutannya pindah kembali ke Sumatra dan menjadi ketua Nahdatul Ulama di
Desa Sungai Gelam pada saat ini. Kiyai Ahmad Kuat perpendapat hukum rokok
adalah makruh karena pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok
tidak membawa mudarat, atau membawa mudarat tetapi relatif kecil. Barangkali
dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudaratan merokok dapat pula dinyaakan
tidak lebih besar dari kemudaratan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi.
Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok
belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja
seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit
penyakit berat.
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Kiyai Ahmad Kuat Juga berpendapat mengapa ada sebagian ulama
berpendapat bahwa rokok itu haram. menghisap rokok tidaklah haram sekiranya
perbuatan itu tidak berkonsekuensi pada keruskan tertentu. menghisapnya sama saja
menghisap asap api biasa yang kebetulan tidak di matikan oleh seorang, menghisap
rokok di haramkan bagi orang yang ketika merokok hilang kesadarannya mayoritas
ulama sepakat bahwa haramnya rokok kanya di khususkan bagi orang yang tubuhnya
akan mendapat mudarat jika merokok, atau mreka kesadaranya hilang karena
merokok.
B. Sejarah Muhamadiyah dan Birografi Kiyai Abu Abdillah
1. Sejarah Muhamadiyah
Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang
lebih diksenal dengan K.H. Ahmad Dahlan 1 di Kauman, Yogyakarta pada tanggal
08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai
saran dari sahabat dan murud-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang
bersifat permanen.28

28

Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan
Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwisy. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya
dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah selama setahun
untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Di kota itu ia
belajar agama antara lain pada Syekh Ahmad Khatib salah satu ulama penganut mazhab syafi`I dan penentang
paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan sendiri mengetahui paham
pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh ktika merada di tanah suci, setelah kembali ke Indonesia,
pengetahuan itu diperdalam melalui buku-buku dan majalah . Ia tidak hanya mengetahui pemikiran Muhammad
Abduh tetapi juga pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Ibnu al- Qayyim al-Jauzi (1292-1350 M).
Selanjutnya Lihat dalam Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII,
1996), h. 85; Lihat juga Arbiya Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi
perbandingan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 13; Lihat Juga Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons

Gerakan MuhammadiyahTerhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), Hlm
105
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Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula
dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral.
Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan,
kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena
melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan
perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul, Sedangkan
kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk,
serta pantas dan tidak pantas.29 Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan
dengan KH. Ahmad Dahlan Sebagai pendirinya. KH. Ahmad Dahlan yang
bernama asli Muhammad Darwisj, lahir di Kampung Kauman Yogyakarta
pada 1868. Darwisj berasal dari latar belakang keluarga golongan elite Islam
yang menanamkan nilai-nilai agama kepada dirinya. Selain belajar agama dari
AL Quran, ia juga banyak belajar agama dari banyak guru baik itu ilmu fiqh,
ilmu hadist maupun ilmu falaq.

29

Muhammad Syarif Hidayat, Konsep Matla‟ Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam
Penentuan Awal Bulan Kamariyah, (Skripsi Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri
Walisongo, Semarang, 2011), hlm. 37. Diunduh dari http.eprints.walisongo.ac.id.
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2. Birografi Kiyai Abu Abdillah
Kiyai Abu Abdillah lahir di Tanjung Jabung Barat tepatnya di brang hitam
Betara, pada tanggal 09 Desember 1982 asli keturuan jawa beliau sekolah MI/MTS di
Riadul Janah di brang hitam Betara selanjutnya melanjutkan pendidikan pondok
pesantren di mahad Jubir bin awan padang Sumatra barat dan usman bin afan Jakarta
sekarang sebagi pengurus pondok pesantren di fastabiqul khairat yang beralamat di
dimpang pramuka Desa Sungai Gelam. Kiyai Abu Abdillah berpendapat rokok itu
haram karena rokok dapat membahayakan kesehatan, rokok dapat membunuh dan
melemahkan tubuh, merokok di anggap satu pemborosan dan cerminan sifat
berlebihan.
Kiyai Abu Abdillah juga mengungkapkan pendapatnya ada sebagian ulama
yang menyatakan rokok itu makruh karena Makruh itu di tingalkan mendapat pahala
dan di kerjakan tidak mendapat dosa.merokok dapat meningkatkan kinerja saraf,
membunuh beberapa jenis mikroba, membangkitkan seorang dari kelesuan. lebih dari
itu rokok harus perlu melakukan uji labor apa benar rokok mempunyai manfaat.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pandangan kiyai Nahdatul Ulama (NU) tentang hukum merokok
NU merupakan lembaga yang ada dibawah naungan agama islam yang
dianut oleh sebagian besar umat islam di Indonesia. Lembaga NU sendiri juga
memiliki ketentuan ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakatnya.
NU juga menerbitkan hukum - hukum atas suatu permasalahan yang dirasa
belum memiliki hukum, atau masalah-masalah yang baru dan dipertanyakan
hukumnya. Dalam menentukan suatu hukum NU mengambil pijakan pada AlQur‟an, sunnah, ijma‟ dan juga pada kitab-kitab ulama‟ salaf. Begitu juga
dalam penentuan hukum rokok, NU juga menggunakan kitab-kitab fiqih yang
dapat diqiyaskan dengan hukum rokok itu sendiri, karena rokok tersebut
merupakan suatu masalah yang dinilai baru dalam dunia Islam.
Rokok merupakan suatu hal yang baru yang belum memiliki hukum
secara pasti. Menurut pendapat NU, rokok itu memiliki hukum haram karena
dilihat dari seberapa banyak 120 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah, pengaruh rokok terhadap tubuh itu sendiri. Pengaruh yang
diterima tubuh atau kesehatan tersebut bahaya atau tidak. Haram tidaknya
rokok dilihat dari berapa besar pengaruh yang dirasakan tubuh perokok itu
sendiri. Sehingga hukum dari rokok dapat ditentukan dari efek yang
ditimbulkan oleh rokok yang berdampak pada perokok itu sendiri.
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Berkaitan dengan hukum rokok, NU tidak mengeluarkan secara resmi
fatwa makruh mengkonsumsi rokok. Namun, berdasarkan hasil observasi
langsung kepada tokoh NU di Lembaga bahsul masail Bapak. KH. Ahmad
Kuat yang beralamat di Desa Mingkung Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kab.
Muaro Jambi.30 yang menyatakan bahwa hukum rokok adalah makruh. Hal itu
kembali lagi dalam kajian kitab fiqh syafi‟i yang menyatakan bahwa rokok
adalah makruh.
“Rokok tidak haram,karna saya sendiri juga merokok dan tidak ada
akibat apaun yang terjadi. Intinnya, rokok dalam islam hukumnya
tidak haram asalkan tidak berbahaya bagi penguna. Dengan demikian,
ada sebagian besar ulama berpandangan bahwa merokok itu mubah
atau makruh. mereka lebih berlandasan pada bukti bahwa merokok
tidak membawa mudrat, membawa mudrat relative kecil. Betapa tidak,
sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari belum tentu
menderita penyakit akibat merokok. sedangkan selama tiga bulan saja
seseorang dalam setiap hari mengonsumsi durian, kemungkinan besar
dia akan terjangkit penyakit. dan ada tiga dasar hukum merokok yang
saya ketahui mas, yang Pertama, hukum rokok adalah mubah atau
boleh karena rokok di pandang tidak membawa mudarat. secara tegas
dapat dinyataan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang
membunuh.Kedua hukum rokok adalah makruh karena rokok
membawa mudarat relative kecil yang tidak siknifikan untuk di
jadikan dasar hukum haram. dan yang Ketiga hukum rokok adalah
haram karena rokok secara mutlak di pandang membawa banyak
mudarat. berdasarkan informasi dari medis bahwa rokok dapat
menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru – paru,
jantung dan lainya.
Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti analisis bahwa dalam
kitab-kitab fiqih banyak yang menerangkan bahwa hukum rokok adalah
makruh. Makruh itu harus difikir dengan sebab, dan dihitung dengan akibat,
30

Wawancara dengan KH. Ahmad Kuat, Tokoh Lembaga Nahdatul Ulama, 07 SeptemberSSSsS 2018
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didekati

dengan

pengetahuan,

digapai

dengan

petunjuk.

Dalam

kutubussalafiyah Mu‟tabarak hukum adalah makruh saja, tidak haram dan
juga tidak halal. mencari nilai manfaat, madharat dengan ilmu, makruh harus
digapai dengan ilmu, akan menjauhi akan mendekati harus diniati dengan
keilmuan.Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta
merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena ada
berbagai pertimbangan pertimbangan yang dijadikan landasan untuk
mengimbangi hukum makruh tersebut, sehingga kemakruhannya tidak
mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama
lainnya adalah makruh tanzih.
Dasar Kiyai Nahadatul Ulama dalam memandang hukum rokok dengan kaidah Usul
yang berbunyi

ٌ نهٕسبئم حكى انًقبصد فإ: فأجبة، سئم صبحت انعجبة انشبفعً عٍ انقٕٓح:ٌنقٕٓح ٔاندخب
ٔقصدد نإلعبَخ عهى قسثخ كبَذ قسثخ أٔ يجبح فًجبحخ أٔ يكسِٔ فًكسْٔخ أ
ٍ ٔقبل انشٍخ يسعً ث.حساو فًحسيخ ٔأٌدِ ثعط انحُبثهخ عهى ْرا انزفضٍم
 ٌٔزجّ حم شسة اندخبٌ ٔانقٕٓح ٔاألٔنى:ٌٕسف انحُجهً صبحت غبٌخ انًُزٓى

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

 فحكم بعضهم بحله نظرا إلى أنه ليس مسكرا وال من شأنه أن يسكر..... إن التبغ
 واألصل في مثله أن يكون حالال ولكن,ونظرا إلى أنه ليس ضارا لكل من يتناوله
 وحكم بعض أخر بحرمته.... .تطرأ فيه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به
أوكراهته نظرا إلى ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا فى صحة شاربه يفقده شهوة
الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخلل واإلضطراب.
Artinya:Tentang tembakau … sebagian ulama menghukumi halal karena
memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya
bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa
mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada dasarnya semisal
tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang
memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan
sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena
memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan
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menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil

Sesorang tidak diperbolehkan taqlid tanpa mengetahui landasan yang
digunakan ketika dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum.
Meskipun didalamnya selalu ada madharatnya dan tidak sepenuhnya
mengandung manfaat, akan tetapi banyak dikalangan ulama‟ yang mengambil
manfaat dari rokok meskipun jika dilihat itu merupakan sesuatu yang
sederhana. jika suatu yang telah memiliki hukum, maka jangan sampai di
otak-atik lagi hukumnya karena merupakan suatu hal yang sudah pasti. Akan
tetapi jika rokok merupakan suatu hal yang belum memiliki hukum, maka
ijtihadkan hukumnya sesuai dengan ketentuan ketentuan ijtihad yang ada.
Bahtsul

Masail

Nadhlatul

Ulama

dalam

menetapkan hukum

menggunakan beberapa metode. Pertama, metode Qauli, metode ini adalah
suatu cara istinbâth hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja
bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari
jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mahzab empat dengan mengacu dan
merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.
Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka
bermahzab kepada salah satu mahzab empat yang disepakati dan
mengutamakan bermahzab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban
masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: Dalam kasus ketika jawaban
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bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu qaul/wajh, maka
dipakailah qaul/wajh sebagaimana dalam urutan tersebut. Dalam kasus ketika
jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu
qaul/wajh, maka dilakukan taqrir jamai untuk memilih salah satu qaul/wajh.31
Prosedur pemilihan qaul/wajh adalah ketika dalam satu masalah
dijumpai beberapa qaul/wajh dilakukan dengan memilih salah satu pendaspat
dengan ketentuan bahwa pendapat yang disepakati oleh As-Syakhani (imam
Nawawi dan Ar-Rafii), pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja,
pendapat yang dipengangi oleh Ar-Rafii saja, Pendapat yang didukung oleh
mayoritas ulama, Pendapat ulama yang terpandai, Pendapat ulama yang paling
wara.32
Kedua, Metode Ilhaqi apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan
karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu‟tabar, maka yang
dilakukan adalah apa yang disebut dengan ilhaq al-masail bi nazariha yakni
menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab
(belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang
sudah jadi. Sama dengan metode qauli metode ini secara operasional juga
sstelah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab
permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga

31

32

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, No. 6/ SM/ MTT/ III/ 2010, hlm 84-89

Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab
Kaum Tradisionalis, (Yogyakarta, 2012, tt.),Hlm. 84-89.
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Nahdiyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode
ilhaqi.
Untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajh sama sekali
maka dilakukan dengan ilhaq al-masail bi nazariha secara jamai oleh para
ahlinya. Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan ketentuan
bahwa mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulhaq
„alayhi, (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), wajh al-ilhaq (faktor
keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq „alayhi), oleh para mulhiq yang
ahli. Metode penjawaban permasalahan seperti ini kemudian disebut sebagai
metode ilhaqi.
Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip
qiyas. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan metode qiyas versi NU. Ada
perbedaan antara qiyas dan ilhaq. yaitu kalau qiyas adalah menyamakan
hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada
kepastian hukumnya berdasarkan nash Al-Quran atau As Sunnah. Sedangkan
ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya
dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu
kitab mu‟tabar.33
Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama
sekali dalam kitab kitab standard baik qauli maupun wajh, dan tidak

33

Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab
Kaum Tradisionalis, (Yogyakarta, 2012, tt.), h. 84-89.
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memungkinkan untuk melakukan ilhaq, maka langkah yang ditempuh adalah
istinbâth secara kolektif dengan prosedur bermahzab secara manhaji oleh para
ahlinya.
Istinbâth hukum merupakan prosedur yang terakhir, yaitu ia dapat
dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya
dalam kitab-kitab standar, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan
pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan ulama untuk melakukan ilhaq
karena tidak ada mulhaq bih dan wajh al-ilhaq. Istinbâth dilakukan secara
jamai dengan memperaktekkan dan mengaplikasikan kaidah ushul dan kaidah
fikih.34
Ketiga, Metode Manhaji. Metode manhaji adalah suatu cara
menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masail
dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah kaidah penetapan hukum yang
telah disusun imam mahzab. Sebagaimana metode qauli dan il-haqi
sebenarnya metode manhaji ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU
terdahulu walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan
melalui sebuah keputusan
Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail
yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu

34

Ib Muhtadi Anshor, Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran
Mahzab Kaum Tradisionalis, (Yogyakarta, 2012, tt.), id, 179 - 181
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argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan kepada teks suatu kitab
mu‟tabar maka dilakukan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban
mula-mula pada Al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam AlQuran lalu dalam hadis dan begitu seterusnya dan akhirnya sampailah pada
jawaban dari kaidah fiqih.
Dua cara istinbâth hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU).
Melalui pendekatan fiqhiyyah dan pendekatan ushuliyyah. Kaidah fiqhiyyah
lebih didahulukan dari kaidah ushuliyyah yang secara umum telah disepakati
oleh para ulama sebagai thariqah istinbâth hukum, di samping itu juga
mengingat eksistensi kaidah fiqhiyyah yang sangat penting dalam studi fiqih
Landasan atas makruhnya merokok di dasarkan pada kaidah fikih.
B. Pandangan Kiyai Muhamadiyah Tentang Hukum Rokok
Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberikan fatwa haram
merokok memiliki beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil alQuran dan Sunnah. Dalil yang berasal dari al-Quran antara lain Surat al-A‟raf
ayat 157, al-Baqarah ayat 195, an-Nisa‟ ayat 29, al Isra‟ ayat 26-27. Adapun
hadis yang digunakan sebagai dalil pengharaman rokok adalah hadis dari Ibnu
Majah, Ahmad, dan Malik, serta hadis dari Ahmad dan Abu Daud

47

Surat al- A‟raf ayat 157

ِ َّ
ِ
ِ ِ
وًب عِ نْ َد ُى ْم ِِف
َ الر ُس
َّ ين يَ تَّبِعُو َن
ول ال ن َِِّبَّ ْاْلُمّ َّي ا لَّذ ي ََي ُد ونَوُ َم ْك تُ ا
َ ال ذ
ِ
ِ ِ
ِْ َّوراةِ و
ِ اْل ِْْن
ُ يل ََيْمُ ُر ُى ْم ًِب لْ َم عْ ُروف َويَ نْ َه
َ َ ْ الت
ُاى ْم عَ ِن ا لْ ُم نْ َك ر َو ُُي لُّ ََلُم
ِ ال طَّيِب
ص َر ُى ْم َو ْاْلَغْ ََل َل ا لَّ ِِت
َ ِات َو ُُيَ ّرِمُ عَ لَيْ ِه مُ ا ْْلَبَائ
َ َث َوي
ْ ِض عُ عَ نْ ُه ْم إ
َّ
ِ َّ
ِ
ِ
ُّور ا لَّذِ ي
ْ ََك ا ن
َ َآم نُوا بِو َوعَ َّز ُروهُ َون
َ ين
َ ص ُروهُ َواتَّ بَ عُوا ال ن
َ ت عَ لَيْ ه ْم ۚ فَا ل ذ
ِأُنْ ِز َل م ع و ۙ أُولََٰ ئِك ى م الْم ْف ل
ح و َن
ََُ
ُ ُ ُُ َ
Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka
dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh
mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang
mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi
mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan
kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Surat An nisa ayat 29

ِ َّ
آم نُوا ََل ََتْ ُك لُوا أ َْم َوا لَ ُك ْم بَ يْ نَ ُك ْم ًِب لْبَاطِ ِل إِ ََّل أَ ْن
َ ين
َ ََي أَيُّ َه ا ا ل ذ
ِ
ِ ٍ تَ ُك و َن ِِت ارةا ع ن تَ ر
ِ
يم ا
َّ س ُك ْم ۚ إِ َّن
اَّللَ َك ا َن ب ُك ْم َرح ا
َ ُاض م نْ ُك ْم ۚ َوََل تَ ْق تُ لُوا أَنْ ف
َ َْ ََ
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Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
Metode yang digunakan adalah bayani, ta‟lili dan Istislahi. Bayani (semantik)
yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ta‟lili (rasionalistik) yaitu
metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Istislahi
(filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan
kemaslahatan.35
Berdasarkan fakta dan realita resebut dan juga dalil Al – Qur‟an As- sunah
dan dengan ilmu pengetahuan serta bagi kemaslahatan masyarakat majelis tarjih
dan tajidid muhamadiyah mengeluarkan faktwa tentang keharaman rokok pada
tanggal 22 rabi‟ul awal 1431 H betepatan dengan 08 maret 2011M, yang mana
dalam fatwa tersebut disebutkan amar fatwa yang secara garis besar berbunyi. 36
1. Wajib hukumnya mengupanyakan pemeliharan dan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat setingi – tingginya dan menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi terwujudnya satu kondisi hidup sehat yang merupakan hak
setiap orang dan merupaknbagian dari tujuan syariah ( maqashid asysyari‟ah)
35

Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi, Cetakan
III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 103.
36

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhamadiyah NO.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Merokok

49

2. Merokok hukumnya haram karena :
a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khab yang
dilarang dalam Al – Qur‟an
b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri
kedalam kebinasaan dan merupakan perbuatan bunuh diri
secara berlahan.
c. Perbuatan merokok membayakan diri dan orang lain yang
terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adikatif dan
berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis
dan para akademisi dan oleh kareana itu merokok bertentangan
dengan prinsip syariah dalam hadis nabi SAW bahwa tidak ada
perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayan orang
lain.
d. Rokok diakui sebagai zat adikatif dan mengandung unsur racun
yang memebayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam
beberapa waktu kemudian sehinga oleh karena itu perbuatan
merokok

termasuk

kategori

melakukan

suatu

yang

melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis nabi SAW
yang

melarang

melemahkan.

setiap

perkara

yang

memebukan

dan

50

e. Merokok bertentanagan dengan unsur – unsur tujuan syariah
(maqashid asy-syar‟iah), yaitu perlindungan agama (hifdz addin), perlindungan jiwa/raga (hifdz an- nafs), perlindungan akal
(hifdz al- adl), perlindungan keluarga (hifdz an – nasl) dan
perlindungan harta (hifdz al – mal)
f. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan
diri dan keluarganya dari percobaan merokok.
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukumhukum ijtihadiah adalah sebagai berikut: Al-Tafsir al-ijtima‟i al-ma‟asir
(hermeneutik); Al-Tarikhiyyah (historis); Al-Susiulujiyah (sosiologis); AlAntrufulujiyah (antropologis). Adapun teknik yang digunakan dalam
menetapkan hukum adalah Ijmak, Qiyas, Mashalih Mursalah, serta „Urf.
Didalam masyarakat terdapat berbagai macam pemahaman berkaitan
dengan fatwa tentang merokok, hal ini di dapatkan ketika melakukan
wawancara kepada beberapa informan baik itu simpatisan maupun dari
pengurus, seperti ketika wawancara dengan KH. Abu Abdulah selaku ketua
ranting muhamadiyah ketika di Tanya tentang fatwa rokok ini
„‟Yang saya pahami dari fatwa ini bahwa muhamadiyah mengeluarkan
fatwa tentang keharaman dengan dalil – dalil yang ada dalam al qur‟an
dan yang mana didalamnya terdapat ajakan –ajakan untuk menjauhui
rokok tersebut,serta bagi warga muhamadiyah yang belum merokok
wajib menghindari diri dari merokok dan yang sudah merokok
berusaha untuk menguranginya berkaitan dengan amar fatwa nya saya
tahu dan paham, tapi juka berkaitan dengan tausyah dalam fatwa
tersebut.Sepemahaman saya ya mas bahwasayna fatwa tersebut
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat hal ini seperti dijelaskan
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dalam fatwa tersebut bahwasanya merokok merupakan hal yang
membahayakan bagi diri, maupun dalam ekonomi sehari – hari, kan
ini bertentangan dengan tujuan – tujian yang ingin di wujudkan oleh
syariat islam mas, di dalam fatwa tersebut juga terdapat ajakan –
ajakan dan sifat fatwa rokok ini juga tidak memeberatkan dan beransur
– ansur kan mas, kemudian di jelaskan saya mengetahui detail fatwa
tersebut mas, tepi kalu teman – teman yang lain maupun warga
muhadiyah di desa ini saya tidak tahu37‟‟.
Dari hasil wawancara di atas peneliti analisis bahwa secara persis tentang
fatwa tersebut, yang mana secara merata pemahaman mereka hampir sama yaitu
bahwasanaya. muhamadiyah mengeluarkan fakta bertujuan bagi kemaslahatan umat.
Bahwasaya dalam rokok mengandung kemudartan, dan pemborosan dalam hal
perekonomian, sehingga rokok bertentangan dengan maqashid al – syariah yaitu
perlindungan terhadap agama (hafidz ad – din), perlindungan jiwa/ raga ( hafiz annafs), perlindungan terhadap akal (hafiz al – aql), perlindungan terhadap keluarga (
hifdz an- nasl), dan perlindungan terhada harta (hifdz al – al maal).

37

Wawancara dengan Bapak Abu Abdilah, Imam Masjid Muhamadiyah, 10 September 2018

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan dan dijelaskan secara panjang lebar mengenai fatwa
yang dikesluarakan oleh Muhamadiyah dan NU tentang hukum rokok maka
secara garis besar dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

 فحكم بعضهم بحله نظرا إلى أنه ليس مسكرا وال من شأنه أن يسكر..... إن التبغ
 واألصل في مثله أن يكون حالال ولكن,ونظرا إلى أنه ليس ضارا لكل من يتناوله
 وحكم بعض أخر بحرمته.... .تطرأ فيه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به
أوكراهته نظرا إلى ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا فى صحة شاربه يفقده شهوة
الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخلل واإلضطراب.
1. Artinya:Tentang tembakau … sebagian ulama menghukumi halal karena
memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya
bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat
bagi setiap orang yang mengkonsumsi. ...Pada dasarnya semisal tembakau
adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena
mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya
menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat
mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting
terjadi infeksi serta kurang stabil.
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Kiyai Ahmad Kuatdalam pemahaman nas cenderung memahaminya Hukum
rokok dapat di klarifikasi menjadi makruh atau boleh karena rokok di
pandang tidak membawa mudarat secara tegas dapat dinyatakan, bahwa
hakikat rokok bukanlah benda yang memabbukan,makna yang tersebut. NU
tidak berani menghukumkan sesuatu bila tidak disebutkan secara tegas dalam
nas. Sehingga NU tidak mengharamkan rokok secara mutlak, namun
memberikan toleransi pada kondisi yang merokok.

ِ َّ
أَم َوا لَ ُك ْم بَ يْ نَكُ ْم ًِب لْبَاطِ ِل إِ ََّل أَ ْن تَ ُك و َن
ْ آم نُوا ََل ََتْكُ لُوا
َ ين
َ ََي أَيُّ َه ا ا ل ذ
ِ
ِ ٍ ِِت ارةا ع ن تَ ر
ِ
يم ا
َّ س ُك ْم ۚ إِ َّن
اَّللَ َك ا َن ب ُك ْم َرح ا
َ ُاض م نْ كُ ْم ۚ َوََل تَ ْق تُ لُوا أَنْ ف
َ َْ ََ
2. Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
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Dalam pemahaman tentang nas yang ada dalam al – Qur‟an maupun hadis Kiyai Abu
Abdillah memahaminya secara tersirat dan cukup bagi syar‟i untuk mengharapkan
sesuatu yang buruk dan membahayakan.pengharamkan terhadap berbagai sifat buruk
dan membahayakan ini mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas, bisa juga
termasuk dalam berbagai macam makanan dan minuman yang buruk serta
membahayakan.yang menjadi latar belang Kiyai Abu Abdillah dalam menetapkan
hukum merokok haram adalah didasari oleh berbagai pendekatan kemanfaatan dan
kemudharatan serta ini lahir didasari oleh sebuah angapan bahwa, menjanga dan
mengupayakan pemeliharaan dan pengingkatan derajat kesehatan masyarakat
merupakan sebuah kewajiban. Begitu juga menjaga lingkungan yang kondusif bagi
terwujud kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang. Dan yang demikian
itu, oleh majelis tarjiah dan tajdid. Muhamadiyah di anggap sebagi sebuah bagian dari
tujuan syri‟ah.
3. Tentang hukum rokok dapat di simpulakan sebagai berikut posisi hukum merokok
tidaklah tunggal ada yang berpendapat halal, haram, mubah, makruh, dan bahkan
bermanfaat. itu terjadi karena prakondisi yang membuat rokok haram,maka
hukumnya haram. sebaliknya jika prakondisinya membuat rokok makruh, maka
hukumnya makruh. pemikiran kiyai Ahmad Kuat menyatakan rokok makruh antara
lain mrmbangkitkan kinerja sraf, mengirangi lemak tubuh, utuuk menghilagkan serak,
membangkitkan seseorang dari kelesuan. ulama Abu Abdiilah menyatakna rokok
haram menggab bahwa: rokok dapat membahasakan kesehatan, rokok dapat
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memebukan, dan melemahkan tubuh,merokok di anngap suatu pemborosan dan
cermin sikap berlebihan

B. SARAN
Pada akhirnya penyusunan skripsi ini, penyusunan mencoba untuk
memberikan beberapa saran pemikiran dan kontribusi yang bisa digunakan
untuk bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan pertimbagan bagi peneliti
yang selanjutnya yang akan membahas tentang tema yang serupa. Hal ini
sangat perlu kareana tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga sampai
kapanpun ilmu itu akan terus berkembang menyesuaikan zamannya.
Berbeda saran yang bisa penyusun sampaikan di antaranya adalah
sebagaimana :
1. Berbagai perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama terhadap suatu
khasus hukum merupakan sesuatau yang biasa dan jangan sampai justru
memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Jadilah perbedaan yang
ada itu sebagai spirit untuk menjadi salah satu hal yang membawa rahmat
bagi semua umat.
2. Dalam kenyataannya tidak bisa di pungkiri bahwa memang rokok
memeiliki mafsadatnnya yang cukup banyak. Namun demikuan tidak
menutup kemungkinan juga masih ada manfaatnya. Jika suatu barang di
dalamnya terkandung manfaat dan mafsadat, agar ijtihad yang dilakukan
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dalam menetapkan hukum rokok tidak merugikan salah satu pihak dan
sama – sama menerima dengan lapang dada..
3. Jika pemerintah dalam hal ini ingin menetapkan hukum rokok secara legal
formal, maka terlebih dahulu hal yang harus difikikan secara lebih
mendalam dan benar – benar adalah tentang berbagai efek maupun
dampak yang akan ditimbulkan serta bagaimana manfaat dan madharat
yang

terkandung

dalam

rokok

tersebut.

Jangan

sampai

dalam

menempatkan hukum rokok hanya mempertimbangkan satu hal saja,
karena keputusan yang akan dicapai tentu akan terjadi ketimpangan. Oleh
karena itu pemerintah harus mengali lebih mendalam tentang manfaat dan
mudarat yang ditimbulkan oleh rokok dengan mengunakan berbagai aspek
pendekatan, agar keputusan yang di ambil tidak merugikan salah satu
pihak.
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