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ABSTRAK 

 

Andri Amin Tawakal: Kedudukan, Peran dan Fungsi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia Bagi Umat Islam Indonesia dan 

Malaysia 

  

Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia tidak lepas dari 

tanggung Jawab sebagai penerus Risalah Nabi Muhammad SAW. Tempat di 

mana umat Islam bertanya persoalan problematika yang terjadi pada 

masing-masing zamanya dan menggantikan peran nabi dalam memandu ke arah 

mana umat islam akan melangkah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan, peran dan 

fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Mufti Kerajaan Malaysia bagi 

umat Islam di masing-masing negara. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui 

bagaimana cara pengambilan fatwa hukum terkait dengan Kopi Luwak. 

Kerangaka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori Fatwa dan 

Efektivitas Hukum yaitu efektivitas pengaruh dalam keberhasilan sejauh mana 

kekuatan fatwa untuk ditaati umat Islam Indonesia dan Malaysia.  

Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan 

komparatif. Metode yurudis normatif yakni metode yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang menentukan fatwa dari Majelis 

Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia. Dan Pendekatan komparatif yakni 

pendekatan yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau 

lebih fakta-fakta dan sifat-sifat hasil dari keputusan dalam menjawab isu-isu 

global yang menentukan arah umat muslim dari Majelis Ulama Indonesia dan 

Mufti Kerajaan Malaysia.  Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik studi literatur. Yaitu, langkah pengumpulan data dengan 

jalan menganalisis data yang dibutuhkan. Selain itu, juga menggunakan teknik 

dokumentasi dan observasi pada kedua lembaga yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) sejarah pendirian Majelis 

Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia tidak lepas dari sejarah 

kemerdekaan di masing-masing negara, (2) kedudukan, peran, dan fungsi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Kerajaan Malaysia berbeda antara 

masing-masing negara. MUI kedudukannya bersifat tidak berkedudukan penting 

sehingga tidak kuat menjadi hukum perintah yang harus dijalankan oleh seluruh 

umat Islam di Indonesia. Sedangkan MKI berkedudukan sangat penting bagi umat 

Malaysia, (3) fatwa hukum tentang Kopi Luwak keduanya sama-sama 

menggunakan teknik melihat langsung proses penyucian Kopi Luwak dan 

menetapkan hukum Kopi Luwak tersebut boleh, memperhatikan juga Maslahah 

bagi petani kopi dan pedangang Kopi Luwak. 
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