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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI PROVINSI 

LAMPUNG NOMOR KEP-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 TENTANG HUKUM 

MENUTUP JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA 

 

Oleh: 

MELTA AFRILLYA 

 

Dewasa ini fenomena penggunaan jalan raya sebagai ruang berkegiatan 

masyarakat berkembang cukup pesat di kota-kota besar di Indonesia. Kegiatan yang 

dilaksanakan dapat berupa tradisi yang telah dilakukan sejak lama, peringatan yang 

berkembang beberapa tahun terakhir. Tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama 

biasa merupakan kegiatan sosial budaya, seperti perayaan  resepsi perkawinan yang 

mana pelaksanaanya pengunaan jalan yang sebagaimana mestinya tidak dapat 

dioperasikan dengan baik, karena adanya penutupan jalan tersebut. Adanya fenomena 

tersebut MUI Provinsi Lampung Nomor Kep-004/MUI-Lpg/KF/VIII/2010 

mengeluarkan fatwa Tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan hukum 

Islam terhadap fatwa MUI tentang hukum menutup jalan untuk kegiatan pesta. 

Tujuan penelitian untuk mengertahui pandangan hukum Islam terhadap fatwa MUI 

tentang hukum menutup jalan untuk kegiatan pesta. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan 

pendekatan ilmu maqashid syariah. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan 

(library research), dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya 

dilakukan analisis data. Analisis data menggunakan cara berfikir deduktif. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Mui 

Provinsi Lampung Nomor Kep-004/Mui-Lpg/Kf/Viii/2010 Tentang Hukum Menutup 

Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta, Fatwa tersebut tidak sesuai dengan maqashid 

syariah, karna fatwa MUI tentang pengharaman penutupan jalan umum untuk 

kegiatan pesta tersebut. Untuk melaksanakan walimah tidak mungkin orang tidak 

menutup jalan. Jadi menurut penulis status hukumnya adalah mubah atau boleh 

dilakukan di jalan yang telah ditetapkan oleh Perkpolri asalkan sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku dan diganti dengan adanya jalan alternatif lain. 

 

 

 



  



 



 

MOTTO

“Rasulullah saw bersabda: hindarilah oleh kamu sekalian mengadakan majlis di 

tengah jalan. Para sahabat berkarta: ya Rasulullah!, tidak ada lagi pilihan tempat 

untuk kami mengadakan majlis. Berkata Rasulullah saw: apabila kalian 

berkeberatan, maka berikanlah hak bagi pengguna jalan. Sahabat bertanya : Apakah 

hak jalan itu? Beliau menjawab: Menundukan pandangan, menghilangkan 

gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

(H.R. Mutaffaq ‘Alaih) 
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BAB I 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul proposal ini terlebih 

dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam 

bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan 

dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

 Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul“Analisis Hukum Islam 

Terhadap “Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor Kep-004/MUI-

Lpg/KF/VIII/2010 Tentang Hukum Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan 

Pesta”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:  

 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, kerangka 

untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dsb). 

Penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian tersebut dan 

hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman 

secara keseluruhan.
1
 

 Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam ajaran agama 

Islam, baik yang ditetapkan dalam Al-Qur‟an maupun hadis, peraturan yang 

                                                             
1
Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta : 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 58. 

 



 

ditetapkan oleh mujtahid tentang boleh tidaknya sesuatu itu dikerjakan oleh orang 

yang telah baligh dan berakal.
2
 

 Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa, dengan bentuk 

jamak fatawa, yang berarti petuah, nasihat, jawaban petanyaan hukum.Secara 

terminologi diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang 

merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta 

fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.
3
 

 MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga masyarakat non pemerintahan 

yang beranggotakan para ulama dan mempunyai tugas memberikan fatwa keagamaan 

kepada pemeluk agama.
4
  

 Hukum menurut C. Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang 

berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu 

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
5
 

 Menutup yaitu menjadikan tidak terbuka.
6
Jalan umum yaitu tempat untuk lalu 

lintas kendaraan yang dilalui atau untuk dipakai untuk perlintasan dari suatu tempat 

ke tempat lain untuk semua orang dan kendaraan.
7
 

                                                             
2 Ibid., h. 342 
3Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum 

Nasional Di Indonesia, ( Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010). h. 64 
4Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer, edisi ketiga (Jakarta: 

Modern English Press, 2003).  h. 910. 
5Sudarsono,, Kamus Hukum (Jakarta : cetakan  ketiga Rineka Cipta, 2007),  h. 167. 
6Ibid. h. 1603. 
7Ibid. h. 539. 



 

 Jadi yang dimaksud menutup jalan umum adalah menjadikan tempat untuk lalu 

lintas yang dilalui kendaraan dan semua orang untuk perlintasan dari suatu tempat 

ketempat lain menjadi tidak terbuka. 

 Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan 

dan rekreasi. Pesta dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan muslim, atau, 

pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga 

untuk memperingati atau merayakan suatu pristiwa khusus dalam kehidupan yang 

bersangkutan.
8
  

 Jadi yang dimaksud dengan analisis hukum islam terhadap fatwa MUI tentang 

hukum menutup jalan untuk kegiatan pesta adalah penyelidikan terhadap suatu 

kumpulan peraturan dalam ajaran islam yang berisikan tentang nasihat yang bersifat 

tidak mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga non pemerintahan yang 

beranggotakan para ulama, tentang suatu larangan dan aturan tentang penutupan suatu 

jalan berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau 

merayakan suatu pristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih dan menetapkan judul 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                             
8Ibid. h. 115. 



 

1. Alasan objektif 

Untuk mengkaji lebih dalam tentang Fatwa MUI Provinsi Lampung nomor kep-

004/mui-lpg/kf/viii/2010 tentang hukum menutup jalan umum untuk kegiatan 

pesta, karna walaupun adanya fatwa ini masyarakat masih menggunakan jalan 

untuk pesta. 

2. Alasan Subjektif 

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu penulis , serta tersedianya 

literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini fenomena penggunaan jalan raya sebagai ruang berkegiatan 

masyarakat berkembang cukup pesat di kota-kota besar modern di Indonesia. 

Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa tradisi yang telah dilakukan sejak lama, 

peringatan yang berkembang beberapa tahun terakhir. Tradisi yang telah 

dilaksanakan sejak lama biasa merupakan kegiatan sosial budaya, seperti perayaan  

resepsi perkawinan yang mana pelaksanaanya pengunaan jalan yang sebagaimana 

mestinya tidak dapat dioperasikan dengan baik, karena adanya penutupan jalan 

tersebut. Adanya permasalahan tersebut MUI Provinsi Lampung Nomor Kep-

004/MUI-Lpg/KF/VIII/2010 mengeluarkan fatwa Tentang Hukum Menutup Jalan 

Umum Untuk Kegiatan Pesta karena kurangnya informasi dan komunikasi 

menjadikan fatwa penutupan jalan ini kurang diketahui oleh masyarakat luas. 

Berkaitan dengan itulah penulis tertarik membahas fatwa ini. Agar masyarakat 



 

mengetahui apa hukumnya menutup jalan untuk kegiatan pesta menurut Majelis 

Ulama Indonesia . 

 Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan 

raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, 

penggunaan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas 

jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.
9
 Kegiatan lalu lintas 

juga diatur dalam Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk 

sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Bunyi Peraturan Pemerintah 

ialah : 

Pasal 88 

(1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan 

penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan 

pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan 

jalan desa. 

(2) Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat diijinkan untuk kepentingan nasional. 

(3) Penggunaan jalan kabupaten, kotamadya atau jalan desa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang 

bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi 

Pasal 89 

(1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 yang 

mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan 

alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama 

dengan jalan yang ditutup. 

                                                             
9http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untuk-

pesta-pprnikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya,20.00. 23 April 2016. 



 

(2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara. 

(3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan jaan lalu lintas tidak 

sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang 

memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan 

dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 

Pasal 90 

(1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) dan 

ayat (3) diberikan oleh Mentri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk 

memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan 

keputusan Mentri.
10

 

 

 Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, berdasarkan Pasal 17 

ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. 

Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan 

permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada (Pasal 17 

ayat [2] Perkapolri 10/2012): 

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada 

Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan 

provinsi;  

2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan 

kabupaten/kota;  

3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa. 

 Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu 

pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 17 ayat [3] 

Perkapolri 10/2012): 

                                                             
10Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No.14 th. 1992 dan peraturan 

pelaksanaannya pasal 88-90. 



 

1. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan; 

2. waktu penyelenggaraan; 

3. jenis kegiatan; 

4. perkiraan jumlah peserta; 

5. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan 

6. surat rekomendasi sesuai kelas jalan dari Dinas Perhubungan: 

a. Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan 

pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan 

provinsi; 

b. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan 

pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; 

atau  

c. Kepala desa / lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan 

 Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 10/2012, yang 

mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta 

perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.
11

 

 Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan 

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa (Pasal 15 ayat (2) Perkapolri 10/2012). Izin 

penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang 

lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 90 ayat (1) PP 43/1993 jo. Pasal 1 angka 12 PP 

43/1993). 
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 Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan 

penutupan jalan maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif 

yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang 

dditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan 

dengan rambu lalu lintas sementara (Pasal 89 ayat (2) pp 43/1993 dan pasal 15 ayat 

(4) perkapolri 10/2012. 

 Bahwa kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi dan kelompok, untuk 

menjamin kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi dan kelompok tertentu, 

MUI perlu mengeluarkan fatwa bagi setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan 

orang banyak. Bahwa untuk mengeluarkan fatwa dimaksud, Komisi FatwaMUI 

Lampung melakukan pengkajian sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang 

hasil kajiannya dilaporkan pada peserta Rapat Paleno untuk ditetapkan status 

hukumnya. 

 Islam mengajarkan agar jangan sampai mengajarkan umatnya untuk 

menebarkan kebaikan dan menghindarkan diri dari kemudharatan. Selanjutnya Islam 

menjelaskan tentang ayat yang menyangkut kepentingan orang banyak.Firman Allah 

swt tentang kegiatan yang menyangkut kepentingan orangbanyak, yaitu:  

                 

     

 



 

Artinya:“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 

tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 

memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S.33. Al-Azhab : 58) 

 

 Dalam Islam juga diajarkan untuk tidak menyakiti sesama muslim dan dilarang 

membuat kemudharatan diantara sesama umat muslim. Hal ini sesuai dengan sunnah 

Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu S Haramah r.a sebagai berikut: 

Artinya:“orang-orang yang menyebabkan mudharat bagi sesorang muslim niscaya 

Allah akan membuat dirinya mudharat, dan orang-orang yang membuat 

kesulitan bagi seorang muslim niscaya Allahpun akan membuat kesulitan 

bagi dirinya”(H.R Abu Daud dan At-Tirmidz)
12

 

 

 Adapun penutupan jalan umum untuk keperluan pesta mempunyai dampak 

negatif bagi masyarakat, antara lain : 

1. Membuat orang banyak sulit mencapai tujuan; 

2. Mengakibatkan pengguna jalan kesasar tidak sampai pada tujuan; 

3. Mengarahkan kepada prilaku riya‟ dan bersaing. 

 Sedangkan pengaruh positifnya hanya memuaskan dan meringankan beban 

shahibul hajah (orang yang mempunyai hajat). Saran dan pendapat seluruh peserta 

Rapat Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung dalam rapat yang menyatakan bahwa 

penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta pengaruh negatifnya lebih besar dari 

pengaruh positifnya, sehingga penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta dapat 

ditetapkan status hukumya.  
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 Menurut MUI Provinsi Lampung fatwa hukum tentang menutup jalan umum 

untuk keperluan pesta hukumnya adalah haram. Menghimbau kepada umat Islam agar 

dalam melaksanakan pesta tidak mendirikan tenda undangan di atas jalan umum. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2010 ditetapkannya, dengan 

ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau penyimpangan, akan 

diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, agar setiap muslim dan pihak-

pihak muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat pengetahuinya, maka semua 

pihak dihimbau untuk menyebar luaskan fatwa ini.
13

 

 

D. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan permasalahan secara jelas dan 

sistematis. Kemudian rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan 

masalah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai denganyang diteliti. Rumusan 

masalah ini adalah bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap fatwa MUI 

tentang hukum menutup jalan untuk kegiatan pesta? 

 

E. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut yakni untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang 
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pandangan hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang hukum menutup jalan 

untuk kegiatan pesta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian dalam penulisan 

skripsi ini adalah :  

a. Kegunaan teoritis, penelitian ini adalah untuk pembahasan terhadap 

permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan 

akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai sejauhmana 

kebenaran tentang fatwa MUI tersebut menambah pengetahuan bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

b. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam 

ilmu hukum Islam dan ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di 

Fakultas Hukum, dan menjadi konstribusi pemikiran ilmiah bagi hukum 

positif di Indonesia, yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi 

hukum yakni bahwa setiap masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 

pedoman tertinggi dan untuk memberikan informasi tentang boleh atau 

tidaknya melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. 

 

F. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu 

pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari 



 

Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.
14

 Pendekatan 

ilmu menggunakan maqashid syariah. Secara lughawi (bahasa), maqashid al-syariah 

terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah.Maqashid adalah bentuk jama‟ dari 

maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan pengertian syariah secara 

bahasa yaitu jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula 

dikatakan sebagai jalan arah ke sumber pokok kehidupan .
15

 

 Secara terminologi maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran 

syara‟ yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. 

Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan (maqashid) dan rahasia 

syariat, yang ditetapkan oleh syara‟ dalam setiap ketentuan hukum.
16

 

 Pembagian maqashid syariah dari segi substansi, maqashid syariah adalah 

kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: 

pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kualitas. Kedua, 

dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada 

kemaslahatan. 

 Maqashid al-syariah dalam arti Maqashid al-Syari‟, mengandung empat aspek. 

Keempat aspek itu adalah: 

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

3. Syariat sebagai suatu hukum takflif yang harus dilakukan, dan  
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4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
17

 

 Al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: maqashid 

dharuriyat, maqashid hajiyat, dan maqashid tahsinat. Dharuriyat artinya harus ada 

demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, 

misalnya rukun Islam. Hajiyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk 

menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang 

sakit. Tahsiniat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan 

menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan 

menutup aurat. Dharuriyat  beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : 

(1) menjaga agama (hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal 

(hifzh al-„aql); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl); (5) menjaga harta (hifzh al-

malemaslahatan hamba). 

 Dari penjelasan diatas kemaslahatan dibagi menjadi menjadi beberapa bentuk 

maslahat, yaitu: 

1. Mashlahah al-mutabarah yaitu sesuatu yang maslahat menurut pertimbangan 

akal, dan di samping itu ada pula petunjuk khusus dalam nash atau ijma bahwa 

maslahat itu dapat diperhitungkan. Contohnya tidak bolehnya mendekati  

(hubungan kelamin dengan) istri yang sedang haid karna hal tersebut dapat 

mendatangkan penyakit dan adanya larangan dalam al qur‟an dan hadis. 

2. Maslahah al-mulghah yaitu sesuatu yang maslahah menurut akal, namun ada 

petunjuk khusus dalam nash atau ijma yang menolaknya. Contohnya suatu 
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kemaslahatan menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam hak menerima 

warisan, karena sesuai dengan emansipasi perempuan yang telah meningkat. 

3. Maslahah al-mursalah yaitu sesuatu yang maslahat menurut pertimbangan akal, 

tetapi tidak ada nash secara khusus yang membenarkannya dan juga tidak ada 

petunjuk khusus untuk menolaknya. Contohnya usaha mengimpun ayat-ayat 

Al-Qur‟an dalam satu mushaf pada masa khalifah Abu Bakar agar ayar-ayat Al-

Qur‟an tersebut tidak berserakan dan hilang.
18

 

 

G. Metode Penelitian 

 Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. 

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research) yaitusuatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara 

membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacayang 
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sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam 

kerangka pemikiran secara teoritis.
19

 

Library research (kepustakaan) maksudnya adalah penelitian yang 

dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari 

berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan undang-undang yang dan 

relevan dengan objek kajian yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap 

fatwa MUI tentang hukum menutup jalan umum untuk kegiatan pesta dan 

menggunakan pendekatan maqashid syari‟ah . 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode 

deskriptif adalah sesuatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis 

dan obyektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 

diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian 

ini akan digambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa 

MUI tentang hukum menutup jalan untuk kegiatan pesta. 

Sedangkan yang dimaksud analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh 

Kaelan M. S dari Patton yaitu : suatu proses yang mengatur aturan data, 

mengorganisasikan kesemua pola, kategori dan satuan uraian dasar yang 

kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis terhadap 

pemikiran objek tersebut. 
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2. Data dan Sumber Data 

Data dan Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun data primer dalam penulisan ini yaitu bersumber dari putusan MUI 

Provinsi Lampung Nomor Kep-004/Mui-Lpg/KF/VIII/2010 Tentang Hukum 

Menutup Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berisikan informasi yang 

menjelaskan dan membahas tentang bahan primer. Buku artikel 

terkait.jurnal. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi-skripsi 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini . 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang member petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil 

penelitian terdahulu, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan bulletin ilmiah, serta 

majalah, surat kabar, kamus, dan lainnya yang dapat membantu 

menyelesaikan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan study data-data pustaka 

yang diperlukan itu yang berupa catatan, buku, fatwa MUI dan lain sebagainya. 

Pelaksanannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau 

dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum 



 

penelitian , serta dengan melihat bagaimana kebenaran mengenai fatwa 

penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta. 

4. Metode Analisa Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, dan berkaitan dengan masalah 

yang tengah diteliti yaitu mengenai Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Provinsi 

Lampung Nomor Kep-004/MUI-Lpg/KF/VIII/2010 Tentang Hukum Menutup 

Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta. Kemudian data digolongkan dan disusun 

menurut aturantertentu seara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami, 

serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek 

yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki kemungkinan 

hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat 

yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui 

data tertentu. Ditambahkan dengan data sampai kesimpulan 

Metode berfikir dalam analisis data menggunakan cara berfikir deduktif. 

Cara berfikir deduktif yaitu , metode yang bersifat umum kemudian , dari data 

yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
20

 Metode 

ini digunakan dalam mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan 

dengan Fatwa MUI dan kemudian ditarik kesimpulan, sehingga menjadi suatu 

keputusan yang bersifat khusus. 

 

                                                             
20 Sutrisno Hadi, Metode Research Andi Offset,(Yogyakarta : 1990), h. 28. 



 

BAB II 

JALAN DAN WALIMAH DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 

 

A. Jalan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 

1. Pegertian jalan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jalan adalah tempat untuk lalu 

lintas orang (kendaraan), perlintasan dari suatu tempat ketempat yang lain. 

Dalam bahasa inggris kata jalan disebut dengan istilah road atau street.
21 

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

Tentang Jalan, di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, secara terminologi bahwa 

jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalulintas, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.   

Dapat disimpulkan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas 

umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan 

reldan jalan kabel.
22
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1. 

 



 

2. Sejarah Jalan 

Sejarah perkembangan jalan raya yang pada mulanya dari berupa 

bekas  jejak berubah menjadi jalan raya modern. Jalan dibuat karena manusia 

perlu  bergerak dan berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jejak jalan tersebut berfungsi 

sebgai  penuntun arah dan menjadikan jejak jalan semakin melebar 

dikarenakan sering  berpindah-pindahnya mereka. Kemudian kurang lebih 

5000 tahun yang lalu, manusia hidup berkelompok, untuk keperluan tukar 

menukar barang pokok mereka mulai menggunakan jalur  jalan secara tetap 

yang berfungsi sebagai jalan prasarana sosial. Dari sejarah perkembangan 

peradaban manusia dan dari berbagai penemuan para pakar transportasi 

tentang sejarah perkembangan jalan dapatlah diketahui bahwa : 

a. Jalan pertama yang menggunakan 3500 SM. Penemuan ini perkerasan 

ditemukan didaerah Mesopotamia dipandang sebagai awal dari sejarah 

keberadaan jalan raya. 

b. Konstruksi jalan yang terdiri dari tanah asli dilapisi dengan batu kapur dan 

ditutup dengan batu bata ditemukan diantara Babilonia hingga Mesir yang 

diperkirakan dibangun 2500-2568 SM oleh raja Cheope yang berfungsi 

untuk mengangkut batu-batu besar dalam membangun Great Pyramid. 

c. Permukan jalan yang diperkeras dari batu batuan ini ditemukan dipulau 

Crate (Kereta) Yunani yang dibuat kurang lebih 1500 SM.  



 

d. Di wilayah Babilonia ditemukan permukaan jalan yang dibuat berlapis-

lapis yaitu dari lapisan tanah dasar yang diatasnya disusun lapisan batu-

batu  besar, batu beronjol dicampur mortar, batu kerikil dan kemudian 

ditutup dengan batu Plat. Menuju jalan modern pada masa Kekaisaran 

Romawi yang mengalami kejayaan dalam membangun jalan pada tahun 

753- 476 SM. Hal tersebut  berdasarkan atas berbagai penemuan antara 

lain : 

1) Penemuan danau aspal Trinidad oleh Sir Walter Religh Tahun 1595, 

dimana dengan bahan temuan tersebut dapat dipergunakan untuk 

memperkeras lapisan  permukaan jalan. 

2) Pierre Marie Jereme Tresaquet dari Perancis memperkenalkan 

konstruksi jalan dari batu pecah pada periode th 1718-1796. 

3) Metode perinsip desak diperkenalkan oleh orang Scotlandia yaitu pada 

tahun 1790 yaitu Thomas Telford, yaitu suatu konstruksi perkerasan 

jalan yang dibuat menurut jembatan lengkung dari batu belah, serta 

menambahkan susunan batu. 

4) Tahun 1815 Jhon london Mc adams memperkenakan prinsip tumpang 

tindih atau konstruksi Makadam. Penemuan mesin penggilas (stom 

roller) ditemukan th 1860 oleh Lemoine.
23
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Pada dasarnya di erasekarang pembangunan jalan raya adalah proses 

pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. 

Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan 

terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. (Ini mungkin 

melibatkan penebasan hutan). Berbagai jenis mesin pembangun jalan akan 

digunakan untuk proses ini. Jalan raya ialah jalur-jalur diatas permukaan bumi 

yang sengaja dibuat oleh manusia dengan ukuran, konstruksi dan bentuk 

tertentu sehingga dapat dipakai sebagai jalur lalulintas orang, hewan dan 

kendaraan.
24

 

Muka bumi harus diuji untuk melihat kemampuannya untuk 

menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan 

diganti dengan tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan 

dasar. Seterusnya di atas lapisan dasar ini akan dilapisi dengan satu lapisan 

lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan permukaan dibuat 

dengan aspal ataupun semen. 

Pengaliran air merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan 

dalam pembangunan jalan raya. Air yang berkumpul di permukaan jalan raya 

setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan raya, malahan akan 

mengikis dan merusakkan struktur jalan raya. Karena itu permukaan jalan 

raya sebenarnya tidak betul-betul rata, sebaliknya mempunyai landaian yang 
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berarah ke selokan di pinggir jalan. Dengan demikian, air hujan akan mengalir 

kembali ke selokan. 

3. Pembagian Jalan Menurut Fungsinya 

Klasifikasi jalan atau hirarki jalan adalah pengelompokan jalan 

berdasarkan fungsi jalan, berdasarkan administrasi pemerintahan dan 

berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dan berat kendaraan. 

Penentuan klasifikasi jalan terkait dengan besarnya volume lalu lintas yang 

menggunakan jalan tersebut,  besarnya kapasitas jalan, perekonomian dari 

jalan tersebut serta pembiayaan  pembangunan dan perawatan jalan. Jalan 

umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke dalam jalan arteri, 

jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Klasifikasi jalan fungsional 

di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang  berlaku adalah:  

a. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan  

jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.  

b. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan  

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.  

c. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, 

dan  jumlah jalan masuk tidak dibatasi.  



 

d. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan 

rata-rata rendah. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan 

kepastian hukum  penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum yaitu jalan yang 

diperuntukan untuk lalulintas umum. 

Menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional,  jalan 

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem  

jaringan jalanprimer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan 

strategis nasional, serta jalan tol.  

2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis 

provinsi.  

3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 

yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan 

ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan 

pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam 

sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten. 



 

4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang 

menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat  

pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta 

menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. 

5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
25

 

Klasifikasi berdasarkan muatan sumbu Distribusi beban muatan sumbu 

ke badan jalan Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan 

kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada 

kebutuhan transportasi. Pengelompokkan  jalan menurut muatan sumbu yang 

disebut juga kelas jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) yang 

terdiri dari : 

1. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, 

ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu 

terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum 

digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan diberbagai 

negara maju seperti di Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat 

sebesar 13 ton. 
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2. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor 

termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, 

ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu 

terberat yang diizinkan 8 ton, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai 

untuk angkutan peti kemas.
26

 

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh : 

1. Pemerintah, untuk jalan nasional; 

2. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi 

3. Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau 

4. Pemerintah kota, untuk jalan kota. 

Di atas telah dijelaskan tentang pembagian jalan menurut fungsinya, 

kemudian berikut ini akan diuraikan tentang macam-macam jalan, yaitu : 

a. Jalan menurut jenis angkutannya 

1) Lalulintas air yaitu transportasi yang dilakukan melalui air(sungai, 

danau dan laut) dengan menggunakan kendaraan perahu, kapal. 

2) Lalulintas darat yaitu transportasi yang dilakukan melalui darat dengan 

menggunakan jenis angkutan, gerobak, kendaraan bermotor. 

3) Lalulintas udara yaitu transportasi yang dilakukan melalui udara dengan 

menggunakan pesawat. 
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b. Macam-macam jalan darat menurut kepentingannya: 

1) Jalan ladang/jalan kuda yaitu hanya untuk lalulintas pejalan kaki dan 

hewan penarik. 

2) Jalan setapak/jalan kampung yaitu jalur jalan yang dapat dilalui oleh alat 

angkut berbobot ringan, misal gerobak dll. 

3) Jalan besar/jalan raya yaitu jalur yang menghubungkan antar kota, antar 

daerah dengan menggunakan alat angkutan dengan kepadatan lalulintas 

ringan, sedang, padat dan sangat padat. 

c. Macam-macam jalan raya menurut konstruksinya : 

1) Jalan tanah yaitu jalur yang belum memiliki lapisan perkerasan, lapisan 

pondasi dan lapisan bidang permukaan.  

2) Jalan kerikil/jalan batu pecah yaitu jalur jalan yang telah memiliki lapisan 

perkerasan, yang terdiri dari : 

3) Jalan yang diaspal yaitu jalur jalan batu kerikil yang dilapisi aspal, 

penimbunan tanah ke arah lebar diambil penyusutan yang terjadi di kanan 

dan di kiri masing-masing  satu penimbunan ke arah yang tinggi 

penyusutan yang terjadi. 

 

 

 

 

 



 

4. Perizinan Untuk Menyediakan Jalan 

Berikut ini adalah beberapa pokok pembahasan mengenai perizinan 

penggunaan jalan untuk kegiatan. Secara garis besar ada dua pokok perizinan 

yang akan diuraikan dibawah ini : 

a. Penggunaan Jalan Tanpa Penutupan  

 Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak 

sampai mengakibatkan penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang 

dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau Polri memberi izin 

menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk 

menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas (Pasal 89 ayat [3] PP 

43/1993). 

b. Penggunaan Jalan Dengan Penutupan  

 Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, 

maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan 

jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin 

penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai 

kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada (Pasal 17 ayat [2] 

Perkapolri 10/2012): 

(1) Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan 

kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan 

nasional dan provinsi;  



 

(2) Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan 

jalan kabupaten/kota;  

(3) Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa. 

Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai 

berikut (Pasal 17 ayat [3] Perkapolri 10/2012): 

1. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan; 

2. waktu penyelenggaraan; 

3. jenis kegiatan; 

4. perkiraan jumlah peserta; 

5. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; 

dan 

6. surat rekomendasi sesuai kelas jalan dari Dinas Perhubungan: 

(a) Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi 

urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan 

jalan nasional dan provinsi; 

(b) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang 

membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk 

penggunaan jalan kabupaten/kota; atau  

(c) Kepala desa / lurah untuk penggunaan jalan desa atau 

lingkungan. 

 



 

 Dasar Hukum tersebut diatas adalah : 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 

b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 

Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan 

Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu 

Lintas.  

Adapun saat pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebiasaan lebih 

mudah, artinya jika jumlah pengunjung dan kelas kegiatannya hanya kelas 

kecamatan, biasanya cukup ke polsek saja.kecuali ada ketentuan laindan untuk 

penutupan jalan didepan Masjid atau tempat ibadah lainnyadiharuskan 

membuat surat sebagai berikut : 

1. Surat Permohonan Rekomendasi Penutupan Jalan Kepada KADISHUB 

2. Surat Permohonan Izin Penutupan Jalan Kepada KAPOLRES tembusan 

ke KAPOLSEK dilampirkan Surat Rekomendasi DISHUB. 

Dijalan juga kita harus mempunyai tatakrama terhadap sesama 

pengguna jalan. Seseorang dianggap bertata krama dalam melakukan suatu 

perjalanan, apabila tatkala ia menggunakan jalan umum atau jalan raya, ia 

menaati undang-undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Misalnya saja: 

a. Pejalan kaki hendaknya: 

1) Berjalan disebelah kiri jalan dan di trotoar. 

2) Menyeberang di jembatan penyeberangan atau di zebra cross. 



 

3) Menunggu lampu hijau penyeberang atau menunggu saat yang aman 

ketika hendak menyeberang. 

4) Menjaga sopan santun dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu 

ketertiban umum. 

b. Pengemudi kendaraan hendaknya: 

1)   Memperhatikan dan menaati rambu-rambu lalu lintas. 

2)   Melengkapi kelengkapan dalam kendaraan seperti SIM, STNK, dan 

helm (bagi pengendara sepeda motor). 

3) Mengemudi dengan batas kecepatan yang sesuai dengan keadaan jalan 

raya. Misalnya  ketika berada dijalan yang padat, maka ia tidak 

mengemudi dengan kecepatan 25 km/jam. 

4) Tidak membuang sampah sembarangan. 

Adapun contoh para pengendara yang tidak memiliki tata krama dalam 

perjalanan, misalnya pengemudi motor yang menganggu jalur busway dan 

pengemudi yang mengemudi sambil menelpon. Kedua contoh ini adalah salah 

satu prilaku yang kurang bertanggung jawab dijalan raya. Dan hal ini dapat 

membahayakan diri sendiri dan orang lain. 

Di banyak daerah di Indonesia sering sekali ditemui jalan umum 

seperti jalan nasional dan jalan provinsi ditutup sebagian untuk tempat resepsi 

perkawinan atau takziah kematian. Barangkali di antara kalian pernah melihat 

kejadian serupa? Parahnya, sebagian besar diantaranya yang pernah penulis 



 

temui, tidak ada membuat plang pernyataan maaf atas gangguan fasilitas 

umum (fasum) dan rambu pengalihan jalur lalu lintas.  

Yang lebih berbahaya, terutama selepas tikungan, tidak ada tanda 

berupa pemberitahuan jika ada penutupan jalan, sehingga selepas tikungan 

tiba-tiba berhadapan dengan jalan yang ditutupi palang, kayu, drum bekas, 

atau ban bekas. Pernah sekali penulis melihat seorang pengendara motor 

terpeleset lantas menabrak ban bekas penghalang jalan. Menutupjalan untuk 

kepentingan pribadi sangat tidak beradat, tak beretika atau, dengan istilah 

yang lebih lugas.  

Apalagi jika tanpa pemberitahuan dan permohonan maaf. Barangkali 

para ahli sosiologi dan antropologi bisa mengkaji korelasi kebiasaan 

mengganggu fasum ini dengan perilaku koruptif. Anehnya, penutupan jalan 

demikian selalu diizinkan oleh Kepolisian setempat. Setidaknya demikian 

ketika ditanya pada yang punya hajat, entah benar ada izin atau jangan-jangan 

tak ada izin sama sekali.  

Penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (UU LLAJ). Akan tetapi, dibolehkannya oleh UU bukan 

berarti tata etika dan kesalamatan di jalan raya diabaikan begitu saja. Syarat-

syarat penutupan jalan itu adalah:  

1. Penggunaan jalan diluar peruntukannya dapat diizinkan jika ada jalan 

alternatif.  



 

2. Penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk 

kepentingan umum yang bersifat nasional. Penutupan jalan provinsi untuk 

kepentingan pribadi jelas melanggar aturan. Konsekuensi hukum dari 

penggunaan jalan diluar peruntukannya secara melawan hukum tersebut 

adalah, pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana 

maupun perdata. Secara pidana melanggar Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 

279 UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat 

digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, vide Pasal 1365 

KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut 

menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka 

dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain 

meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun 

penjara. 

3. Penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk 

kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan 

pribadi. Di sini jelaslah bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi 

seperti resepsi pernikahan hanya mungkin diizinkan pada jalan 

kota/kabupaten dan jalan desa. 

4. Pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus 

dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.  

5. Mengajukan permohonan izin penggunaan jalan diluar peruntukannya. 

Pemberian izin tersebut setelah pihak yang berkepentingan mengajukan 



 

permohonan terlebih dahulu ke Kepolisian setempat. Dengan permohonan 

dan pemberian izin tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian menempatkan 

personilnya di jalan yang dialihkan sementara tersebut. 

5. Hukum-hukum Seputar Jalan 

Berdasarkan penguraian adab perjalanan di atas, berikut ini akan 

dijelaskan hukum-hukum seputar jalan: 

a. Tidak boleh mengadakan pada area miliknya sesuatu yang menyempitkan 

jalan. 

b. Tidak diperbolehkan mengadakan pada miliknya sesuatu yang 

mempersempit jalan. Misalnya membangun atap di atas jalan yang 

membuat para pengendara susah lewat atau membuat tempat duduk di 

jalan. 

c. Di jalan umum juga dilarang menanam, membuat bangunan, membuat 

galian, menaruh kayu, menyembelih binatang, membuang sampah dan 

menaruh sesuatu yang berhaya bagi orang yang lewat. 

Bagi pihak berwenang juga harus mengatur kota dan mencegah hal-hal 

yang mengganggu jalan, menghukum orang yang menyalahi aturan agar 

berhenti dari perbuatannya itu.
27

 

Banyak orang meremehkan masalah ini, padahal penting. Sehingga 

kita lihat banyak orang yang membatasi jalan umum untuk kepentingan 
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pribadi, dipakai buat menaruh kendaraan, menaruh batu-batu, besi dan semen 

untuk bangunannya dan dibuatkan galian. 

B. Jalan Menurut Hukum Islam  

Secara etimologi dalam Islam istilah jalan dalam bahasa Arab disebut 

dengan thariqan. Seperti ungkapan (syara‟tu lahu thariqan) “saya 

memberikan kepadanya jalan .
28

Jalan raya dalam kamus bahasa Arab yaitu  

.disebut dengan syaari‟un شارع
29

 

Kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dalam hidup bermasyarakat dan di negara hukum, masyarakat harus patuh dan 

menaati segala macam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut: 

               

            

    

 
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.”(Q.S. An-Nisa, 4: 59) 
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Mengacu kepada ayat Al-Qur‟an tersebut setiap muslim/muslimah 

hendaknya menaati ajaran-ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya (ajaran Islam) dan 

undang-undang serta peraturan pemerintah di manapun dia berada seperti 

misalnya ketika berada dalam suatu perjalanan. 

Dalam Islam sendiri dilarang menganggu orang yang melinta dijalan. 

Pengguna jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu ditunaikan. Hal ini sesuai 

dengan hadis Rasulullah saw sebagai berikut:  

Artinya:“Jauhilah oleh kalian duduk di jalan. Jika kalian mesti berbuat 

demikian, maka berilah hak jalan. Ada yang bertanya “apakah hak 

jalan itu?” beliau menjawa “menundukan pandangan, menjawab 

salam, dan menunjuki orang yang tersesat”.
30

 

 

Dalam Islam sendiri jalan-jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu 

ditunaikan.Abu Sa‟id al-Khudri radhiyallahu „anhu pernah mengkhabarkan 

sebuah hadis Nabi berkaitan hak-hak jalan. Kata beliau, Nabi Shallallahu 

„alaihi wa Sallam bersabda: 
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Artinya:“Dari Abu Said Al-Khudry radhiallahu‟anhu dari Nabi shalallahu 

„alaihi wassalam, beliau bersabda: “jauhilah oleh kalian duduk-

duduk di jalan”. Maka para sahabat berkata:”kami tidak dapat 

meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk berakap-

cakap”. Rasulullah saw berkata: “jika kalian enggan (meninggalkan 

bermajelis dijalan), maka berilah hak jalan”. Sahabat bertanya 

“apakah hak jalan itu? Beliau menjawab “menundukan pandangan, 

menghilangkan gangguan, menjawab salam.” menunjukkan jalan bagi 

orang yang tersesat, dan menolong orang yang dizholimi”.
31

 

 

Melalui hadis di atas berserta penjelasannya oleh dua ulama tersebut 

sepatutnya kita semua dapat mengambil iktibar. Jika duduk-duduk pun ditegur 

oleh Nabi saw, maka apalagi dengan melakukan perbuatan penutupan jalanan 

yang bukan sekadar duduk-duduk dan bincang-bincang!Sebaliknya bertindak 

membangkitkan emosi rakyat untuk memprotes. Bersama-sama mereka 

adalah kaum wanita, anak-anak, para gadis, orang-orang kafir, dan 

seumpamanya. Mereka berhimpun sambil bercampur-baur sesama mereka 

atas dasar emosi dan semangat memprotes. 

Selain memenuhi hak-hak jalan, satu lagi perkara penting yang sering 

diabaikan adalah sunnah menundukan pandangan di jalan. Menundukan 

pandangan di jalantermasuk salah satu tanda iman. Dari dua hadits di atas, 

memberi pelajaran kepada kita tentang adanya hak jalan yang harus 
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ditunaikan bagi orang yang ingin duduk-duduk di pinggir jalan agar tidak 

terjatuh dalam  dosa. 

Menundukkan pandangan dan menjaganya dari perkara yang 

diharamkan adalah perintah Allah –Azza Wa Jalla-, terutama pandangan 

kepada wanita yang bukan mahram. Sebab pandangan mata adalah pintu setan 

yang pertama untuk menggelincirkan anak Adam, lalu turun ke hati untuk 

membakar gelora syahwat. Barang siapa yang melepaskan pandangannya 

tanpa kendali, maka dia menjerumuskan dirinya sendiri dalam jurang 

kebinasaan. Oleh karenanya, Allah –Subhana Wa Ta‟ala- memerintahkan para 

hamba-Nya untuk menundukkan pandangan mereka, sesua dengan firman 

Allah sebagai berikut: 

                

       

Artinya:“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nuur: 30) 

 

Melalui hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya agar 

menghindari apapun kegiatan yang menggangu di jalan raya karna perbuatan 

tersebut dilarang oleh Allah swt karena membuat mudharat kepada orang lain 

yang ingin melintas di jalan raya. 



 

Berdasarkan penguraian adab perjalanan di atas, berikut ini akan 

dijelaskan hukum-hukum seputar jalan: 

a. Tidak boleh mengadakan pada area miliknya sesuatu yang menyempitkan 

jalan. 

b. Tidak boleh menjadikan sebuah tempat pemberhentian untuk hewan atau 

kendaraannya di jalan yang dipakai orang lewat, karena yang demikian 

dapat membuat jalan menjadi sempit dan menyebabkan kecelakaan. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tidak boleh bagi seseorang 

mengeluarkan sesuatu dari bagian bangunan ke jalan kaum muslim”. 

 

C. Walimah Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Walimah 

Walimah ( لوليمة١ ) secara etimologis artinya al-jam‟u yaitu kumpul, 

sebab suami dan istri berkumpul. Walimah ( لوليمة١ ) berasal dari bahasa arab 

لوليم١  artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang 

disediakan khusus dalam acara  pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai 

makanan untuk tamu undangan atau lainnya.
32

 

Walimah secara terminologis adalah makan bersama yang dilakukan 

setelah akad nikah. Istilah walimah yang terdapat dalam literatur arab yang 

secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak 
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digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.
33

  Sedangkan definisi yang 

terkenal di kalangan ulama, walimatul „ursy diartikan dengan perhelatan 

dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad 

perkawinan dengan menghidangkan makanan . 

Perayaan pernikahan atau pesta pernikahan pada dasarnya 

mengutamakan kesederhanaan, bukan pada sikap pemborosan yang pada 

akhirnya mendatangkan dosa. Sebagaimana firman Allah : 

               

                  

Artinya:“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros.”.“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya.”(QS Al Isra 26-27) 

 

Menurut ayat diatas dalam merayakan walimah hendaknya tidak 

dirayakan secara berlebihan hanya untuk memamerkan harta dan dalam 

berlaku bersaing, karna sesungguhnya Allah swt tidak menyukai sikap riya‟ 

dan akhirmya walimah tersebut hanya mendatangkan dosa bagi yang 

merayakannya. Walimah sebaiknya diadakan sederhana saja dan tidak 

membedakan antara yang kaya dan orang yang miskin untuk mengundang 

menghadirinya. 
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Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 155. 



 

Pesta pernikahan yang diselenggarakan secara mewah seolah-olah 

kewajiban yang harus dilakukan karena hanya untuk sebuah harga diri tidak 

diperbolehkan , Allah berfirman : 

           

                

                 

Artinya:“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk 

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya 

(yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah 

haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS Al-An‟am 

ayat 141). 

 

2. Hukum Menghadiri Walimah 

Setelah kita menjelaskan pengertian tentang walimahdan hukum 

melaksanakannya berikut ini akan dijelaskan bagaimana hukum mengadiri 

walimah: 

   Adapun hadis tentang walimah sebagai berikut : 

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku 

bacakan kepada Malik”, dari Nafi‟, dari Ibnu „Umar, ia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian 



 

diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia 

menghadirinya”. (HR. Muslim).
34

 

 

Imam Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitab Syarah Shahih Muslim 

menjelaskan, bahwa hadits ini memerintahkan untuk hadir apabila seseorang 

diundang kesuatu acara walimah. Akan tetapi, disini terdapat beberapa 

perbedaan pendapat, mengenai amar atau perintah dalam hadits tersebut, 

apakah bersifat wajib atau sunat? Perbedaan pendapat itu adalah: untuk 

undangan walimatul „ursy hukumnya yaitu : 

a. fardu „ain bagi setiap orang yang diundang, dan kefarduan tersebut bisa 

hilang dengan sebab uzhur.  

b. Fardu kifayah.  

c. Sunat. Sedangkan undangan acara selain walimatul „ursy terdapat juga 

perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa 

hukumnya sama dengan walimatul „ursy, dan pendapat yang kedua 

mengatakan bahwa hukumnya sunat.
35

 

Adapun macam-macam uzhur yang menyebabkan gugurnya kewajiban 

menghadiri undangan walimah adalah: 

1. Makanan yang disediakan mengandung syubhat. 

2. Undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja. 

3. Ada yang akan terzholimi dengan sebab kehadirannya. 
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4. Majlis walimah itu tidak layak dihadiri. 

5. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu 

dari si pengundang atau karena takut kepadanya. 

6. Apabila di dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar 

seperti jamuan  khamar atau alat-alat lahwi, dan lain sebagainya.
36

 

Model walimah datas tidak wajib dihadiri karena hanya mengundang 

orang-orang kaya saja, tidak mengundang orang-orang miskin  dan para 

tetangga di sekitarnya. Model walimah seperti ini termasuk syarruth tho'am 

(makanan yang terburuk) artinya makanan tersebut tidak ada berkahnya 

sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah , sehingga kita tidak wajib 

menghadirinya. 

Hadis menghadiri walimah:  

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Malik 

memberitakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari A‟raj, dari Abu 

Hurairah Radhiyallahu „anhu, Bahwa sesungguhnya Rasulullah 

SAW bersabda, “seburuk buruk makanan adalah makanan 

walimah(pesta) dimana yang diundang hanyalah orang orang kaya 

sedangkan orang orang fakir tidak diundang, siapa yang tidak 
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memenuhi undangan walimahan, maka ia durhaka kepada Allah 

dan Rasulnya”. (H.R. Bukhari). 
37

 

 

Hadis diatas menunjukkan kewajiban untuk menghadiri setiap 

undangan. Orang yang tidak menghadirinya dianggap telah memaksiati Allah 

dan Rasul, karena meninggalkan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh 

Rasul, sementara meninggalkan atau tidak melaksanakan yang diperintah oleh 

rasul adalah maksiat.  

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dirayakan 

namun perayaan tersebut merupakan wujud syukur dan bahagia atas 

pernikahan itu dan sekaligus memberitahukan atau mengumumkannya kepada 

orang ramai.  Pesta pernikahan tidak seharusnya dinodai dengan cara 

menghambur-hamburkan uang dan menyusahkan orang, akan tetapi 

merupakan bentuk syukur dengan cara menyelenggarakan perayaan 

pernikahan yang baik sesuai dengan sunnah Nabi. 

3. Dasar Hukum dan Anjuran Walimah Dalam Islam 

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan 

hadits riwayat dari Anas r.a, bahwa Nabi saw pernah berkata : 

Artinya:“Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.(Shahih 

Bukhari)”
38
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Dalam hadis lain dijelaskan: 

Artinya:“Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat 

Rasulullah Saw. mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti 

yang beliau lakukan dalam walimahan ketika kawin dengan Zainab, 

beliau menyembelih seekor kibasy" (HR Ibnu Majah).
39

 

 

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena 

mengharap ridha Allah swt, termasuk dalam penyelenggaraan acara walimah. 

Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan 

walimah, yaitu: 

a. Sesuai dengan hadits di atas, bahwa undangan tidak boleh dikhususkan 

terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak 

diundang. 

b. Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan 

kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagian diantara 

mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak 

diundang. Dan yang pasti, orang-orang yang shaleh ahrus diundang, 

apakah mereka fakir ataupun kaya. 

c. Disunnahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor 

domba atau lebih jika memang ada kesanggupan. 
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d. Penyelenggaraan walimah ini harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah 

dan menyenangkan saudara-saudara. 

e. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar 

pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan 

dosa serta yang jelas diharamka syari‟at, seperti meminum jenis-jenis 

minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki 

yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria 

dan tamu wanita. 

f. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian 

oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, 

bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
40

 

Karena, ketika di tempat terselenggaranya walimah tersebut terdapat 

perlengkapan yang diharamkan oleh agama, maka acara tersebut sudah tidak 

sesuai dengan batasan walimah yang dianjurkan oleh agama. Salah-satu 

contoh dari peralatan tersebut telah dijelaskan dalam hadis Rasul yang artinya: 

“Dari Hudzaifah Al-Yaman r.a. Ia berkata: Rosululoh saw bersabda: “ 

janganlah kamu minum dangan bejana emas dan perak dan janganlah kamu 

makan dengan piring emas dan  perak, karena Ia untuk mereka (orang kafir) di 

dunia dan untuk Kamu nanti di akhirat.(Muttafaq Alaih).”
41
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4. Adab-Adab Dalam Memenuhi Undangan Walimah 

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi 

undangan yaitu: 

a. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk 

mengikuti perintah syari‟at, menghormati saudaranya, menyenangkan 

hatinya, mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbulnya buruk 

sangka jika dia tidak memenuhi undangan itu. 

b. Mendo‟akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendoakan kedua 

mempelai dalam undangan walimatul „ursy. Tidak memenuhi undangan 

jika di sana ada kedurhakaan. Dan lain sebagainya, termasuk ada baiknya 

membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan 

walimah. 
42

 

c. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan 

untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup 

sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup 

aurat. 

d. Tidak adanya ikhtilat(campur baur) antara laki-laki dan perempuan. 

Hendaknya tempat untuk tamuundangan dipisah antara laki–laki dan 

perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat 

ketikamenghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan 

berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya. 
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e. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan 

hanya orang kaya saja. 

f. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan,sehingga 

terhindar dari mubazir. 

g. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak 

akidah umat Islam. 

h. Mendoakan kedua mempelai. 

i. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai 

wanita, begitu pula sebaliknya. 

j. Menghindari syirik dan khurafat.
43

 

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari 

perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam 

masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi 

oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang 

sesajen dan lain-lain. 

5. Hikmah Walimah 

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:  

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah swt. 

b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 
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c. Sebagai tanda resmi akad nikah. 

d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri. 

e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. 

f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah 

resmi menjadi suami istri, sehingga mastarakat tidak curiga terhadap 

perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 
44

 

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalamrangka 

mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehimgga 

semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi 

tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari 

menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.
45

 Agar tidak 

menimbulkan fitnah antara kedua calon pengantin, maka sebaiknya 

pernikahan itu diumumkan kepada tetangga dan sanak keluarga. 

 

D. Fatwa Dalam Persfektif Hukum Islam 

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena 

fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) 

tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan 

masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan 

                                                             
44Rifqi Hasan, “walimatul ursy”. (On-line), tersedia di 

https://seputarilmu.wordpress.com/2011/12/24/walimatul-ursy , 25 Desember 2016 
45

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h, 157. 



 

hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur‟an, as-Sunnah dan ijma‟ 

maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah 

satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan 

kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap 

dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para 

sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi 

Islam.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai 

penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah 

pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum 

syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk 

mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan 

tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak 

ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya 

untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur‟an dan 

Hadist. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyîndan tawjih tabyiin 

artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, 

khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih, 

yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat 

luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi 

tabyindan tawjih fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa 



 

syar‟iyahyang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi‟in, tabiut tabi‟in 

dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.  

Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, 

kemudian dalam era Mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup 

mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas 

mazhab atau paduan (taufîq) antar mazhab-mazhab. Pendekatan ini seiring 

dengan berkembangnya kajian perbandingan antara mazhab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

GAMBARAN TENTANG FATWA MUI LAMPUNG TENTANG 

PENUTUPAN JALAN UNTUK KEGIATAN PESTA 

 

A. Sejarah Singkat MUI Lampung 

Catatan sejarah peristiwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri 

pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 

Miladiyah, di Jakarta sebagai hasil musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia 

yang berlangsung pada tanggal 12s/d Rajab 1395 H/21 s/d 26 Juli 1975 M di Balai 

Sidang Jakarta. 

MUI Provinsi Lampung (awal namanya Majelis Ulama) sangatlah 

berharga.Peristiwa penting dan bernilai religius sejak 39 tahun yang lalu, jangan 

sampai terlupakan, apalagi terabaikan. Peristiwa ini harus ditulis dan direkam untuk 

dijadikan sejarah berdirinya MUI Provinsi Lampung. Ditengah-tengah haru-biru 

perjuangan pembangunan daerah, pembangunan sosial dan pembangunan mental 

spiritual Provinsi Lampung.Provinsi yang berjuluk Gerbang Sumatera, dengan ciri 

khasnya Siger da Sang Bumi Ruai Jurai. 

Pada tahun 1971 para tokoh agama dan masyarakat Lampung mempunyai 

gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama dan kyai di Kota Madya 

Tanjungkarang dan Telukbetung. Langkah awal yang dilakukan pada saat itu adalah 

mengadakan silaturrahmi dengan para Ulama dan Kyai di Kota Madya 

 



 

Tanjungkarang dan Telukbetung untuk memikirkan nasib umat Islam di Lampung 

yang masihmemprihatinkan. 

Silaturrahim adalah pembuka jalan untuk menciptakan Ukhuwah Islamiyah 

agar makin erat dan akrab, sekaligus ajang menyusun strategi dakwah yang efektif 

dan berkesinambungan. 

Banyak kepentingan umat Islam yang dirugikan dan banyak sekali suara 

sumbang yang mendiskriditkan umat Islam.Umat Islam yang mayoritas berjuang 

dengan caranya sendiri-sendiri dan yang sudah barang tentu memunculkan banyak 

perbedaan-perbedaan yang terjadi.Sehingga menjadikan posisinya lemah dihadapan 

pemerintah dan musuh-musuh Islam.Untuk memecahkan masalah tersebut, 

pertemuan dilaksanakan setiap bulan dengan tempat yang berpindah-pindah.Masalah 

yang dibahas pada saat itu merupakan masalah yang urgen, seperti aqidah dan 

ukhuwah, sedang masalah khilafiah tidak perdebatkan, selama masih berdasarkan Al 

Qur‟an dan hadis. 

Masalah terpenting lainnya adalah bagaimana menciptakan persatuan dan 

kesatuan umat, ruhul jihad dalam berdakwah memiliki ciri dakwah yang efektif dan 

berkesinambungan dapat terwujud. 

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna membahas masalah-masalah 

serta hal-hal yang tidak menguntungkan umat Islam pada saat itu, maka para ulama 

dan cendekiawan mengusulkan agar dibentuknya Lembaga Ulama.Dan 

Alhamdulillah yang pada saat itu disponsori oleh KH. Mansyur Yatim, KH. Shobir, 

H. Suwarno Ahmadi (Rektor IAIN Raden Intan Lampung) dan masih banyak yang 



 

lain, maka terbentuklan Ikatan Ulama Lampung.Karena pengurus dan anggotanya 

telah mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan se-Lampung. 

Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk memikirkan strategi 

dakwah yang efektif dan praktis. Hal tersebut mendapat simpatik dan respon dari 

masyarakat serta peserta yang menghadiri kegiatan pada saat itu. Walaupun baru satu 

tahun berjalan dan belum resmi diberi nama MUI, karena pada saat itu nama yang 

dipakai adalah Forum Ukhuwah Ulama, Kyai dan Cendekiawan se-Lampung, forum 

ini mempunyai program-program dan kegiatan sangat padat dan dapat menampung 

aspirasi masyarakat. 

Walaupun organisasi keulamaan di Lampung ini baru berjalan satu tahun, tetapi 

organisasi ini telah mendapat undangan pada acara Musyawarah Alim Ulama (cikal 

bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli 1974.Pada acara tersebut diwakili oleh 4 

(empat) orang yaitu KH. Mansyur Yatim, H. Suwarno Ahmadi, Zakaria Nawawi dan 

H. Baheram Bakar. 

Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Alim Ulama Pusat Jakarta pada 

bulan September 1974 memberikan mandat untuk membentuk Majelis Ulama 

Lampung. Oleh karena itu, para Pengurus Ulama dan Cendekiawan di Lampung 

mengadakan pertemuan di Kampus IAIN Raden Intan di Kaliawi Tanjungkarang, 

yang dihadiri kurang lebih 24 orang peserta dari golongan ulama, kyai dan 

cendekiawan dari Tanjungkarang, Telukbetung, Lampung Selatan, Lampung Tengah 

dan Lampung Utara. 



 

Mereka dengan rasa ukhuwah Islamiyah berdialog dan berdiskusi 

membicarakan strategi perjuangan Islam melalui jalur lembaga dakwah bukan partai 

politik.Memang pada saat membentuknya banyak tokoh Islam kala itu kecewa, 

karena Parpol Masyumi terpaksa harus membubarkan diri. Dialog berlangsung alot 

dan banyak argumentasi yang disampaikan tentang metode dan startegi berjuang, 

berdakwah dan pembelaan terhadap agama, dengan tetap memperjuangakan Amar 

Ma‟rufNahi Mungkar. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1974, bertepatan dengan 

hari Jum‟at 12 Zulhijah 1394 H, para peserta rapat menetapkan dan memilih H. 

Suwarno Ahmadi sebagai Ketua Umum danA. Kadir Hanafi sebagai Sekrterais 

Umum Majelis Ulama Lampung. Periode perhidmatan kepengurusan MUI Provinsi 

lampung pada awal periode ini adalah dari tahun 1974 s.d 1979. 

Kemudian pada tanggal 21-27 Juli 1975 mendapat undangan Munas MUI 

pertama di Convention Hall Senayan Jakarta.Utusan MUI Lampung yang hadir pada 

acara tersebut adalah KH. Zakaria Nawawi, H. Baheran Bakar dan H. Tarmizi 

Nawawi. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 dimana pada tanggal tersebut, 

dijadikan sebagai hari jadi (terbentuknya) MUI Pusat secara resmi. 

Dengan telah terbentuknya kepengurusan MUI di seluruh provinsi, maka 

kebijakan-kebijakan yang dicanagkan dan di tetapkan akan dapat cepat terakomodasi 

ke daerah-daerah. Disamping itu, keberadaan MUI tetap kokoh dan tidak mudah 

untuk dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap kabupaten kota pun 

demikian halnya. Keberadaanya berkembang menyesuaikan dengan pemekaran 



 

wilayah di daerah masing-masing. Sehingga setiap kabupaten dankota yang ada 

kepengurusan MUIpun harus ada pula. 

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi Lampung, kepengurusan 

Kotamadya dan Kabupaten yang ada dalam periode awal adalah : 

1. MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (Sebelum menjadi Kota 

Bandar Lampung) 

2. MUI Kabupaten Lampung Tengah 

3. MUI Kabupaten Lampung Selatan, dan 

4. MUI Kabupaten Lampung Utara
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Hingga sekarang tahun 2017, MUI sudah ada di seluruh Kabupaten/Kota se-

Provinsi Lampung, yakni 15 (lima belas) MUI Kabupaten/Kota. 

Secara umum Majelis Ulama Indonesia dari pusat hingga ke daerah tidak 

terkecuali MUI Provinsi Lampung memiliki cita-cita mewujudkan potensi 

kemasyarakatan yang lebih baik sebagai hasil kerja keras serta kerja sama segenap 

umat, melalui aktivitas para ulama, umara‟ dan cendekiawan muslim untuk kejayaan 

Islam dan umat Islam („Izzul Islam wal muslimin) guna membangun masyarakat yang 

diridhai Allah SWT yang penuh rahmat (rahmatan lil‟alamin) di tengah-tengah 

kehidupan umat manusia. khususnya bangsa Indonesia menuju masyarakat yang 

berperadaban. 

Sesuai dengan tema Musyawarah Nasional VII “Meneguhkan Tanggung Jawab 

Ulama Dalam Membangun Khaira Ummah” maka MUI selalu berikhtiar semaksimal 
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mungkin menggerakkan segenap komponen bangsa, baik kepemimpinan maupun 

kelembagaan secara dinamis dan efektif, sehingga mampu melaksanakan fungsinya 

sebagai khadimul ummah (pelayan umat), wasilah wa wasathah ummah (perantara 

dan penengah umat) serta secara terus-menerus menegakkan amar ma‟ruf nahi 

munkar. 

Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita besar MUI adalah 

mengajak semua lapisan hingga level kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis 

dan efektif sehingga mampu mengawal umat Islam dalam melaksanakan aqidah 

Islamiyah, membimbing mereka dalam menjalankan ibadah, menuntun mereka dalam 

mengembangkan pengetahuan dan menjadi panutan mereka dalam bertindak tanduk 

yang bercirikan akhlaqul karimah. 

 

B. Visi dan Misi 

1. Visi MUI 

Tercipta nya kondisi kehidupan kemasyarakatan ,kebangsaan , kenegaraan 

yang baik, memperoleh ridho, dan ampunan Allah SWT (baldatun 

thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira 

ummah) demi terwujud nya kejayaan islam dan kaum muslimin (izzul islam 

wal-muslimin) dalam wadah negara kesatuaan republik Indonesia sebagai 

manifestari dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil‟alamin). 

 

 



 

2. Misi MUI 

 Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat islam secara efektif 

dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga 

mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan 

memupuk aqidah islamiyah, serta menjalankan syariah 

islamiyah.Melaksanakan dakwah islam, amar ma‟aruf nahi mungkar dalam 

mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 

(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan 

ukhuwah islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan 

kesatuan umat islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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C. Orientasi dan Peran MUI 

1. Orientasi 

Majelis Ulama Indonesia provinsi lampung mempunyai sembilan 

orientasi perkhidmatan,yaitu: 

a. Diniyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari 

semua langkah kegiatan nya pada nilai dan ajaran islam yang kaffah. 

b. Irsyadiyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah 

walirsyad, upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta 
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melaksanakan amar makruf dan nahyu munkar dalam arti yang seluas-

luasnya.setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk 

dakwah dan di rancang untuk selalu berdimensi dakwah . 

c. Istijabiyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang  

berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan 

responsive terhadap setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat 

melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam 

kebaikan (isitbag fi al-khairat). 

d. Hurriyah  

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen 

yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh 

pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, 

pandangan dan pendapat. 

e. Ta‟awuniyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mendasari dari pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan 

ketakwaan dalam membela kaum dhu‟afa untuk meningkatkan harkat dan 

martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan 

atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat islam. 

(ukhuwwah islamiyah). Ukhuwwah islamiyah ini merupakan landasan 

bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan 



 

kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan 

kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah). 

f. Syuriyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui 

pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap 

berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 

g. Tasamuh 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi 

masalah-masalah khilafiyah. 

h. Qudwah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

menedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakasa kebajikan 

yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat. 

i. Adduliyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 

memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran 

Islam.
48

 

 

                                                             
48Kilas Balik 40 Tahun MUI Provinsi Lampung, h.9. 



 

2. Peran MUI 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung mempunyai lima peran 

utama, yaitu : 

a. Sebagai Pewaris Tugas-tugas Para Nabi (warasat al-anbiya) 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berperan sebagai ahli 

waris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran islam serta 

memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan 

bijaksana berdasarkan islam. Sebagai waratsatu al-anbiya (ahli waris 

tugas-tugas para nabi), Majelis UlamaIndonesia menjalankan fungsi 

kenbabian (an-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan 

agar berjalan sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekuensi akan 

menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya 

bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia. 

b. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berperan sebagai 

pemberi fatwa bagi umat islam baik diminta maupun tidak diminta. 

Sebagai lembaga pemberi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat islam Indonesia yang 

sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi 

keagamaannya. 

 

 



 

c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (ra‟iy wa khadim al ummah) 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berperan sebagai 

pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam 

memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, 

Majelis UlamaIndonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan 

umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa 

keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil 

di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa 

dalam hubungannya dengan pemerintah. 

d. Sebagai Penegak Amar Ma‟ruf dan Nahyi Munkar 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berperan sebagai 

wahana penegak amar ma‟ruf nayhi munkar, yaitu dengan menegaskan 

kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan 

penuh hikmah dan istiqamah.Dengan demikian majelis ulama Indonesia 

juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (Mujahid 

Dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan 

masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran 

agama Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu 

ummah). 

e. Sebagai pelapor gerakan pembaharuan (al-tajdid) 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berperan sebagai 

pelapor tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran islami. 



 

f. Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah  

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung berperan sebagai juru 

damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.Apabila terjadi 

perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama 

Indonesia dapat menempuh jalan al-jam‟u wat taufiq (kompromi dan 

persesuaian) dan tarji (mencari hukum yang lebih kuat).Dengan demikian 

diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwah) dikalangan 

umat Islam Indonesia. Dengan cara bermusyawarah seperti yang 

dilakukan oleh para sahabat terdahulu. 

 

D. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 1974-2021 

Kepengurusan MUI Provinsi Lampung  

1. Periode 1974 -1979 

Ketua Umum  : H. Suarno Ahmadi 

Sekretaris  : Kadir Hanafi 

Perjuangan dan gerakan periode awal kepengurusan MUI Provinsi 

Lampung yang dinahkodai oleh H. Suwarno Ahmad (Ketua Umum) dan A. 

Kadir Hanafi (Sekretaris Umum) pemimpin pemerintahan serta menanamkan 

nilai-nilai keyakinan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Qur‟an dan 

Hadis. Suwarno Ahmadi dipercaya untuk memimpin MUI provinsi Lampung 

periode awal, belia juga masih menjabat sebagai Rektor IAIN Raden Intan 

Lampung. Sedangkan Kadir Hanafi juga bertugas sebagai Dosen Tarbiah 

IAIN Raden Intan Lampung. 

Dalam priode awal kepengurusan MUI Provinsi Lampung kiprahnya 

dalam kemasyarakatan sangat gigih. Kegiatan-kegiatan terus diadakan demi 

keberlangsungan dakwah dan syiar Islam di Bumi Rukha Jurai. Terutama 

sekali konsolidasi pembentukan kepengurusan MUI Kabupaten di seluruh 

Provinsi Lampung. Priode ini, kepengurusan di kabupaten-kabupaten ada 4 

yaitu 1) MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi 

Kota Bandar Lampung), SK-kan tanggal 10 Januari 1975 dan dikukuhkan di 

Tanjungkarang oleh DP MUI Provinsi Lampung pada tanggal 16 Januari 



 

1975; 2) Kabupaten Lampung Tengah, di SK-kan tanggal 10 Januari 1975 dan 

dikukuhkan di Metro oleh DP MUI Provinsi Lampung Selatan di SK-kan 

tanggal 11 Januari 1975 dan dikukuhkan di Kalianda oleh MUI Provinsi 

Lampung pada tanggal 25 Januari 1975; dan 4) MUI Kabupaten Lampung 

Utara, di SK-kan tanggal 18 Januari 1975 dan dikukuhkan di Kotabumi oleh 

DP MUI Provinsi Lampung pada tanggal 28 Januari1975. Selai melakukan 

konsolidasi kedaerah-daerah, pengurus juga rutin melakukan konsolidasi 

pusat. 

 

2. Periode 1979 – 1984 

Ketua Umum  : K. H. Mansyur Yatim 

Sekretaris   : Kadir Hanafi 

  Periode ke 2 di bawah pimpinan Mansyur Yatim (Ketua Umum) 

dan masih dipercayakan Sekretaris Umumnya Kadir Hanafi. Kegiatan-

kegiatan dalam masa periode kedua masih melanjutkan program yang 

direncanakan dalam kepengurusan periode awal yaitu dengan memperkuat 

dan koordinasi dengan MUI Daerah Tingkat II se-Lampung, memberikan 

penyuluhan dan pemahaman tentang ajaran agama Islam dalam masyarakat 

dan senantiasa bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah dalam peran 

sertanya dan ikut mengawal pembangunan sosial keagamaan masyarakat 

Lampung. 

 

3. Priode 1984 – 1989 

Ketua Umum  : K.H Mansyur Tamin 

Skeretaris   : H. Nurvaif S. Chaniago 

Periode ke 3, hasil Musda tanggal 25-26 September 1984, MUI Daerah 

Tingkat I Lampung dipimpin oleh Mansyur Tamin. Beliu adalah seorang 

tokoh masyarakat yang berasal dari daerah Kerenceng Serang. Disamping 

sebagai ulama, beliau bertugas sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

Angkatan Darat. Adapun yang mendampingi menjadi Sekretaris Umumnya 

adalah Nurvaif Sulaiman Chaniago. Beliau adalah tokoh yang berasal dari 

padang dan bertugas di Departemen Agama Provinsi Lampung. 

Dalam periode 3 ini, kantor kesekretariatan ditetapkan di Jl. Way 

Semangka No. 6 Pahoman Bandar Lampung. Di sana aktifitas MUI Daerah 

Tingkat I Lampung berkiprah untuk bersama-sama membangun Lampung. 

Bidang organisasi yang dijalankan adalah dengan mengangkat seorang tenaga 

TU, yaitu saudara Refliyanto, dan mengadakan penjadwalan kehadiran Dewan 

Pimpian guna menghidupkan kantor MUI. Dalam Rangka mengembangkan 

dan meningkatkan komunikasi dan informasi, telah dilakukan beberapa usaha, 

yaitu ikut berpartisipasi dalam seminar lokakarya dalam diskusi dengan 

BKKBN, IAIN Radin Intan, UNILA, dan Kanwil Agama; turut dalam anggota 

PAKEM di Kejaksaan Tinggi, yaitu K.H Mansyur Yatim, sebagai anggota 



 

tetap; berpartisipasi aktif dalam Satgas Ulama dalam kerja sama dengan 

KOREM 043 Gatam, menyangkut kasus Talang Sari III/Warsidi. 

4. Periode 1989 – 1994 

Ketua Umum  : H. Musa Sueb, 

Sekretaris   : H. Nurvaif S. Chaniago 

Periode ke 4, hasil Musda tanggal 8-9 Agustus 1989, MUI Daerah 

Tingkat I Lampung dipimpin oleh H. Musa Sueb. Sedangkan sekretaris 

umumnya masih deipegang oleh Nurvaif . Chaniago yang juga menjabat 

sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Golongan Karya. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan renungan dan doa untuk para 

jemaah haji yang mengalami tragedi di Trowongan Mina, Makkah (1 Juli 

1990). Dengan tragedi di Mina tersebut, MUI menghimbau melalui  

Departemen Agama untuk dapat memperbaiki sarana dan prasarana untuk 

kelancaran ibadah haji mendatang. 

 

5. Periode 1994 – 2000 

Ketua Umum  : H. Musa Sueb,  

Sekretaris   : H. Fauzie Nurdin,  

Periode ke 5 adalah hasil Mustawarah Daerah MUI Daerah Tingkat I 

Lampung masih dipimpin oleh Musa Sueb, tetapi yang menjadi sekretaris 

umumnya adalah Fauzie Nurdin dan masih menjadi dosen di Fakultas 

Ushuluddin di IAIN Raden Intan Lampung. Kegiatan dalam masa periode ke 

5 antara lain: pembentukan LP POM MUI Provinsi Lampung, mengadakan 

pengajian rutin antara ulama dan umaro di tingkat I dan II dan sampai ke 

kecamatan, mengadakan pertemuan antar lembaga Agama Islam di tingkat I,II 

sampai ke kecamatan. 

 

6. Periode 2000- 2005  

Ketua Umum  : K.H. Hayatunnufus 

Sekretaris   : H. Basyuni Th. Kahuripan 

Periode ke 6, MUI Provinsi Lampung dipimpin oleh Hayatunnufus 

seorang kyai yangberasal dari Serang Banten. Sedangkan sekretarisnya dijabat 

oleh Basyuni Th. Kahuripan. Kegiatan regional dan nasional 

yangdilaksanakana yaitu Peserta RAAKORDA MUI se-Sumatra yang 

dilaksanakan di Wisma Haji, Lungsir Teluk Betung, Bandar Lampung pada 

tanggal 16-18 Juli 2000, Monoritoring tentang produk Ajinomoto di Bandung 

Jawa Barat oleh KH. Hayatunnufus pada tanggal 9-10 Januari tahun 2000, 

peserta panyegaran kader Ulama Regional IV di Palembang pada tanggal 8-15 

Januari 2002.  

 

7. Periode 2005-2010 

Ketua Umum  : H. Mawardi AS. 

Sekretaris   : H. Syafran Azis,  



 

Periode ke 7, MUI Provinsi Lampung dipimpin oleh Mawardi AS 

yang menjabat juga sebagai kepala Kantor Departemen Agama Provinsi 

Lampung Tengah dari Tahun 1976-1980 dan sekretarisnya Syafran Azis yang 

menjabat sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan IAIN Radin Intan 

Lampung.Kegiatannya antara lain yaitu : Rakoorda MUI wilayah Jawa dan 

Lampung, pada tanggal 9-10 Juli 2005 di Hotel Grand Aquila Bandung Jawa 

Barat, Lokakarya pembuatan peta dakwah nasional pada tanggal 25 Juli 2005 

di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Ijtima‟ Ulama Nasional di Pondok Pesantren 

Gontor Jawa Timur pada tanggal 25-28 Mei 2006. 

 

8. Periode 2010-2015 

Ketua Umum  : H. Mawardi AS 

Sekretaris   : H. Mansyuri Ismail 

Periode ke 8, MUI Provinsi Lampung masih dipimpin oleh Mawardi 

dan sekertarisnya oleh Mansyuri Ismail. Kegiatan regional dan nasional yang 

dilaksanakan pada priode ini yaitu: pemateri dalam acara silaturahmi Alim 

Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Sumbagsel dengan tema 

“Membentengi Umat dari Berbagai Aliran-aliran Sempalan dan Sesat” 

diselenggarakan di Aula Ponpes Darul Khair, Kotabumi Lampung Utara, pada 

tanggal 9 Juni 2011, yang dihadiri oleh H. Bunyana Sholihin. Peserta 

Konferensi Internasional tentang Islam, peradaban dan perdamaian, 

diselenggarakan  oleh Kementrian Agama RI pada tanggal 23-24 April 2013 

di Hotel Borobudur Jakarta dihadiri oleh H. Bunyana Sholihin, rapat 

koordinasi Badan Narkitika Nasional, di Jakarta pada tanggal 20-22 Januari 

2014 dihadiri oleh H. Mawardi, AS. 

 

9. Priode 2016 -2021 

Ketua Umum  : H. Khairuddin Tahmid. 

Sekretaris   : KH.Basyaruddin Maisir AM 

Periode ke 9 ini, MUI Provisi Lampung masih menjalankan kegiatan 

yang dipimpin oleh pemimpin sebelumnya karna baru mengalami pergantian 

kepengurusan yang baru. 

 

E. Proses Penetapan Fatwa di Ruang Lingkup MUI  

1. Persyaratan Untuk Menjadi Anggota MUI  

Imam Besar Masjid Istiqlal Ali Mustafa Yaqub berharap Majelis 

Ulama Indonesia ke depan dipimpin oleh figur warasatul anbiya' atau 

pewaris tugas para Nabi. Ini agar wadah ulama, zuama, dan cendekiawan 



 

Islam itu tidak terkontaminasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari 

ajaran Islam.  Ali mengungkap terdapat lima kriteria figur warasatul anbiya. 

Pertama, jelasnya, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. 

Kedua, pengurus MUI harus memiliki keilmuan yang syar'i atau yang 

biasa disebut fakih. Untuk kriteria ini, setidaknya seorang ulama mampu 

menjawab persoalan umat. "Nabi itu mewariskan ilmu syar'i bukan ilmu 

yanlain-lain,"ujarnya.  

Ketiga, yaitu berorientasi ukhrawi dan hanya mencari ridha Allah. Hal 

itu, kata Ali, telah dicontohkan Rasulullah dengan tidak menjual agama 

untuk mencari kepentingan dunia. "Saat ini banyak oknum menjual fatwa 

untuk mencari dunia," ujar Ali. 

Kemudian, ulama juga harus akrab dengan rakyat kecil. "Ini perilaku 

Rasulullah. Jangan sampai jauh dari orang lemah dan dekat dengan 

penguasa,". 

Terakhir, usianya sudah matang. Ali mengatakan usia ulama 

setidaknya lebih dari 40 tahun. Hal ini, kata Ali karena tidak ada Nabi 

diutus oleh Allah swt setelah 40 tahun kecuali Nabi Isa.
49

 

2. Metodologi yang Digunakan MUI 

Sedikit mengulas kembali pengertian fatwa, menurut Yusuf Qadhawi 

dalam Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah menerangkan 
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hukum syara‟ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan 

dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.
50

 

Membandingkan antara proses pembuatan fatwa dan ijtihad lainnya, 

para ulama sepakat bahwa al ifta (memberi fatwa) sama dengan ijtihad. 

Dalam proses pembuatan fatwa, mufti melakukan ijtihad, dengan usaha 

sunguh-sungguh untuk membuat suatu hukum dengan menggunakan 

akalnya yang berpedoman pada Al-Qur‟an dan Hadis, untuk menghasilkan 

fatwa. Oleh karena itu, fatwa individu sama dengan ijtihad perorangan 

(ijtihad fardiy) dan fatwa kelompok dengan ijtihad koletif (ijtihad jama‟i). 

Dari segi pelakunya , Rifyal Ka‟bah membedakan antara mufti (orang yang 

membuat fatwa) dan mujtahid (orang yang berijtihad) dalam 

menyelesaikan masalah hukum, yaitu mufti menjawabnya berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, sedangkan 

mujtahid berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dirumuskan 

dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder Islam.
51

 

Dari segi kewenangannya, fatwa dapat terbagi dalam bentuk fatwa 

yang dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah dan fatwa 

yang dibuat oleh pihak yang tidak diberi kewenangan oleh pemerintah. 

Fatwa yang dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah 

merupakan fatwa yang resmi yang dibuat oleh negara. Orang-orang yang 
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diberi kewenangan adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah dan 

diberi tugas dan kewenangan untuk membuat fatwa. Pertama kali 

kedudukan mufti Negara (Syekh al-Islam) dibentuk oleh pemerintahan 

Islam adalah setelah masa mazhab-mazhab hukum. 

Dasar hukum fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada 

sejak masa penyebaran Rasulullah saw yang didasarkan pada pertanyaan-

pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi saw ada 

dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah 

swt melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur‟an, dan (2) 

jawaban yang berupa pendapat Nabi saw sendiri yang tercantum dalam 

Hadis. Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-

ayat Al-Qur‟an dan Hadis-hadis Rasulullah saw.
52

 

3. Penetapan Fatwa 

 Proses penetapan fatwa pelaksanaan Islam oleh penganutnya 

merupakan suatu kewajiban karena diyakininya kebenaran ajaran ini. 

Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pembahasan atas ajaran 

Islam itu sendiri. Terutama terhadap hal-hal yang zhanni sifatnya baik 

dalam Al-Qur‟an ataupun dalam hadis. Apabila terdapat suatu 

permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat zhanni, perlu ada 

orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran 

Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini 
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merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam. Pendapat 

yang diberikan oleh mufti sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut 

diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan 

Islam. Meskipun demikian, banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan 

adalah tidak mewajibkan mustafti untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak 

mengikat secara hukum baik bagi mustafti maupun bagi masyarakat 

muslim secara umum.
53

 

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada mustafti harus 

didasarkan pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah dengan penguasaan dan 

pemahaman atasnya. Dalam pembuatan fatwa (ifta), salah satu syarat yang 

harus dimiliki oleh mufti tidak boleh menetapkan suatu persoalan tanpa 

didasarkan pada suatu dalil hukum Islam secara mendalam. Mufti tidak 

boleh menetapkan suatu persoalan tanpa didasarkan pada suatu dalil hukum 

Islam, disebut tahakkum (membuat-buat hukum).
54

 

Dalam menetapkan suatu fatwa memerlukan metode menurut Ma‟ruf 

Amin dalam Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ma‟ruf Amin 

menyebutkan kaidah-kaidah yang digunakan adalah metode bayani (analisa 

kebahasaan), metode ta‟lili, dan metode istislahi. Terhadap fatwa yang 
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dihasilkan oleh mufti, mustafi dapat menerima dan mematuhinya sepanjang 

fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.
55

 

MUI hanya memberikan fatwa agar masyarakat mengetahui 

prosedur, tatacara dan hukum penutupan jalan untuk kegiatan pesta agar 

masyarakat tidak semena-mena dalam melakukan penutupan jalan ataupun 

untuk kegiatan lainnya yang membuat orang lain merasa dirugikan. 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bentuk-bentuk fatwa dari 

segi jumlah pembuatanya, fatwa dapat dibagi dalam bentuk individu dan 

kelompok. Fatwa individu adalah fatwa yang dibuat oleh satu orang 

(diniyah). Orang yang membuat fatwa ini adalah orang yang memahami 

ajaran Islam dan Hukum Islam, sering disebut ulama. Sedangkan fatwa 

kelompok adalah fatwa yang disepakati oleh lebih dari satu orang 

(qadhaiyah). Kelompok orang ini dapat merupakan suatu kelompok dalam 

bentuk organisasi, semisal MUI, Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, dan 

lainnya.
56

  

 

 

F. Fatwa MUI Lampung Tentang Penutupan Jalan Untuk Kegiatan Pesta 

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa‟  yang berarti 

petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Secara terminologi fatwa berarti 
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pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang 

diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
57

 

Pendapat Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung, 

dalam Musda MUI Provinsi Lampung VIII, pada hari Minggu, 26 Desember 2010 

setelah menimbang bahwa kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi dan 

kelompok akhirnya MUI mengeluarkan fatwa bagi setiap kegiatan yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. MUI Provinsi Lampung menetapkan fatwa tentang status 

hukum penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta sebagai pedoman bagi umat 

Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. 

Sesuai dengan Firman Allah swt tentang kegiatan yang menyangkut 

kepentingan orang banyak, yaitu: 

      

Artinya:“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.”(Q.S 21. Al-Anbiya: 107). 

 

                           

           

Artinya:“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 

tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 

memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (QS. 33. Al-Ahzab:58) 

 

Sunnah Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri r.a.:  
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Artinya:“Rasulullah saw bersabda: hindarilah oleh kamu sekalian 

mengadakan majlis di tengah jalan. Para sahabat berkarta: ya 

Rasulullah!, tidak ada lagi pilihan tempat untuk kami mengadakan 

majlis. Berkata Rasulullah saw: apabila kalian berkeberatan, maka 

berikanlah hak bagi pengguna jalan. Sahabat bertanya : Apakah hak 

jalan itu? Beliau menjawab: Menundukan pandangan, 

menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan 

kebaikan dan mencegah kemungkaran. (H.R. Mutaffaq „Alaih).”
58

 

 

Menurut MUI penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta pengaruh negatifnya 

lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Pengaruh negatifnya seperti,  membuat 

orang banyak sulit mencapai tujuan, mengakibatkan pengguna jalan kesasar tidak 

sampai pada tujuan dan mengarahkan kepada prilaku riya‟ dan bersaing. Sedangkan 

pengaruh positifnya hanya memuaskan dan meringankan beban shahibul hajah. 

Sehingga penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta dapat ditetapkan status 

hukumnya. 

 MUI Provinsi Lampung Menetapkan Fatwa Hukum Tentang Menutup Jalan 

Umum Untuk Keperluan Pesta hukumnya haram dan mengghimbau kepada umat 

Islam agar dalam melaksanakan pesta tidak mendirikan tenda undangan di atas jalan 

umum. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Lampung Tentang Hukum 

Menutup Jalan Untuk Kegiatan Pesta 

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan baik yang 

diperoleh dari kitab-kitab terjemahan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul 

karya tulis ini yang kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka 

sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Al-Qur‟an menagajarkan manusia untuk menaati perintah Allah, rasulnya dan 

perintah ulul amri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt berikut ini: 

                  

              

  

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.” 

 

Dalam syariat Islam ada hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya 

tentang urusan agama. Atau, hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh 

 



 

Allah. Baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) 

atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah, dll).
59

 Allah 

swt berfirman:  

                 

Artinya:"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 

hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” 

 

Dalam Islam penutupan jalan untuk kegiatan pesta (walimatul‟ursy)  tidak dapat 

dipisahkan dengan maqashid syariah yang mana dalam salah satu tujuan dari  

maqashid syariah adalah dengan cara menjaga keturunan. Dilihat dari tujuan dari 

maqashid syariah di atas adalah untuk memelihara diri dan menjaga keturunan. 

Dalam Islam memelihara diri dan menjaga keturunan dapat diperoleh dengan cara 

melangsungkan perkawinan. 

Perkawinan merupakan tujuan syariat Islam yang dibawa Rasulullah saw, yaitu 

penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut Al-

Ghazali mengemukakan lima tujuan perkawinan yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan. 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 

yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram 

atas dasar cinta dan kasih sayang.
60

 

Melangsungkan perkawinan tidak dapat dipisahkan juga dari penutupan jalan, 

karna dalam perkawinan itu disunahkan untuk melakukan walimah. Melihat dari 

kebiasaan masyarakat yang kebanyakan tidak semua masyarakat yang mampu untuk 

melaksanakan perkawinan dengan menyewa gedung, hal ini yang membuat mereka 

menggunakan badan jalan utuk melangsungkan walimah agar tetangga, kerabat dan 

saudara mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara kedua mempelai untuk 

menjaga dari segala fitnah yang ada.  

 Melangsungkan walimah, sesuai dengan hadis Rasulullah saw Walimah 

merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas r.a, 

bahwa Nabi saw pernah berkata : 

Artinya:“Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.(Shahih Bukhari)”
61

 

 

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari 

diselenggarakannya pesta walimah, jika dilihat dari kacamata hukum Islam: 
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1. Pemberitahuan 

Tujuan utama pesta walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada 

khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah. Agar tidak adanya  

timbul fitnah antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw 

sebagai berikut : 

 

Artinya:“Dari Amir bin Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, bahwa Rasulullah 

saw. Bersabda : “Umumkanlah berita pernikahan.” (HR Ahmad, dan dinilai 

shahih oleh al-Hakim)
62

 

2. Ajang Mendoakan 

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan 

kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah swt serta menjadi 

pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka 

mendapatkan ketentraman hari, rejeki yang banyak dan berkah, serta agar segera 

mendapatkan keturunan  yang shalih dan shalihah. 

3. Ungkapan Rasa Syukur 

Sedangkan tujuan ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah 

SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya.
63
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Dalam Islam melangsungkan perkawinan disunahkan untuk mengadakan walimah 

walaupun hanya dengan sebiji kurma. Menggelar walimah diperbolehkan jika sesuai 

dengan adab-adab walimah yang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya. 

Melaksanakan walimah biasanya masyarakat menggunakan badan jalan untuk 

melangsungkan pesta pernikahan karena minimnya dana untuk menyewa gedung 

dengan harga yang cukup tinggi. 

Pada dasarnya jalan merupakan tempat untuk lalu lintas kendaraan yang dilalui 

atau untuk dipakai untuk perlintasan dari suatu tempat ke tempat lain untuk semua 

orang dan kendaraan. 

Penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, 

jalan kota, dan jalan desa. Sedangkan jika penutupan jalan tersebut menggunakan 

jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum 

yang bersifat nasional. 

Penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk 

kepentingan umum yang bersifat daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Di sini 

jelaslah bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti resepsi pernikahan 

hanya mungkin diizinkan pada jalan kota/kabupaten dan jalan desa. Harus ada 

pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan 

dengan rambu lalu lintas sementara.  



 

Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan 

memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya selama dia telah 

mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan ada 

pengalihan jalan yang disertai rambu lalulintas. 

Pendapat Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Lampung, 

dalam Musda MUI Provinsi Lampung VIII, pada hari Minggu, 26 Desember 2010 

setelah menimbang bahwa kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi dan 

kelompok akhirnya MUI mengeluarkan fatwa bagi setiap kegiatan yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. MUI Provinsi Lampung menetapkan fatwa tentang status 

hukum penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta sebagai pedoman bagi umat 

Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. 

Sesuai dengan Firman Allah swt tentang kegiatan yang menyangkut 

kepentingan orang banyak, yaitu: 

               

 

Artinya:“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.(Q.S 21. Al-Anbiya: 107).” 

 

Hadis berikut yang melarang mengadakan majelis dengan penutupan jalan 

sesuai dengan sunnah Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri 

r.a.: 



 

Artinya:“Rasulullah saw bersabda: hindarilah oleh kamu sekalian 

mengadakan majlis di tengah jalan. Para sahabat berkarta: ya 

Rasulullah!, tidak ada lagi pilihan tempat untuk kami mengadakan 

majlis. Berkata Rasulullah saw: apabila kalian berkeberatan, maka 

berikanlah hak bagi pengguna jalan. Sahabat bertanya : Apakah hak 

jalan itu? Beliau menjawab: Menundukan pandangan, 

menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan 

kebaikan dan mencegah kemungkaran. (H.R. Mutaffaq „Alaih).
64

 

 

Menurut MUI penutupan jalan umum untuk kegiatan pesta pengaruh negatifnya 

lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Pengaruh negatifnya seperti,  membuat 

orang banyak sulit mencapai tujuan, mengakibatkan pengguna jalan kesasar tidak 

sampai pada tujuan dan mengarahkan kepada prilaku riya‟ dan bersaing. Sedangkan 

pengaruh positifnya hanya memuaskan dan meringankan beban shahibul hajah. 

Sehingga penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta dapat ditetapkan status 

hukumnya. 

 MUI Provinsi Lampung Menetapkan Fatwa Hukum Tentang Menutup Jalan 

Umum Untuk Keperluan Pesta hukumnya haram dan mengghimbau kepada umat 

Islam agar dalam melaksanakan pesta tidak mendirikan tenda undangan di atas jalan 

umum. 

 Fatwa MUI Provinsi Lampung Nomor Kep-004/MUI-Lpg/KF/VIII/2010 

tentang hukum menutup jalan umum untuk kegiatan pesta dilatarbelakangi oleh 

kondisi masyarakat yang kerap menggunakan jalan untuk kegiatan yang bersifat 
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pribadi, sehingga setiap orang yang ingin menuju ke suatu tempat yang dituju 

mendapat hambatan dengan adanya penutupan jalan tersebut. 

 Jika dilihat dalam  fiqh maqashid syariah hukum penutupan jalan buat 

kepentingan pesta diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariah (hukum atau undang-

undangnya) asalkan hukum tersebut dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan Al-

Qur‟an dan Hadis. Selagi penutupan itu tidak membuat kemudharatan dan ada 

alternatif jalan lainnya. 

 Menurut analisis penulis terhadap fatwa MUI yang mengharamkan 

penutupan jalan untuk kegiatan pesta bahwa fatwa tersebut tidak relevan dengan 

kondisi dan keadaan masyarakat yang tidak semuanya memiliki materi yang 

berkecukupan untuk melaksanakan walimah di gedung tertentu dengan biaya yang 

tidak sedikit. Melihat kebiasaan masyarakat yang mengadakan walimah pasti  

menggunakan badan jalan. 

Dengan demikian penggunaan jalan umum untuk kegiatan pesta diperbolehkan 

di jalan tertentu dengan beberapa syarat dan dengan adanya petunjuk pengalihan jalan 

alternatif lainnya. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat di 

dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:  

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Mui 

Provinsi Lampung Nomor Kep-004/Mui-Lpg/Kf/Viii/2010 Tentang Hukum Menutup 

Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta, Fatwa tersebut tidak sesuai dengan maqashid 

syariah, karna fatwa MUI tentang pengharaman penutupan jalan umum untuk 

kegiatan pesta tersebut. Untuk melaksanakan walimah tidak mungkin orang tidak 

menutup jalan. Jadi menurut penulis status hukumnya adalah mubah atau boleh 

dilakukan di jalan yang telah ditetapkan oleh Perkapolri asalkan sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku dan diganti dengan adanya jalan alternatif lain.  

 

B. Saran 

  Dari skripsi yang telah dibuat ini, penulis mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat jangan hanya mementingkan kepuasan pribadi saja tetapi 

harus mementingkan kemaslahatan orang lain juga apakah kegiatan yang kita 

lakukan itu mengandung banyak moderat atau manfaat bagi orang lain atau 

tidak, dalam kegiatan pesta. 

 



 

2. Masyarakat perlu mengetahui apa saja fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI 

Provinsi Lampung. Supaya fatwa yang dikeluarkan dapat diketaui oleh 

masyarakat lainnya MUI harus sering mengunggah setiap fatwa yang 

dikeluarkan kesitus internet, karna dengan internet masyarakat mudah 

mengakses dan mudah mengentahui informasi dengan sangat mudah dan 

cepat. 
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