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FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Nomor:  01 Tahun 2021 

Tentang 

EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS  DI JALANAN DAN RUANG 

PUBLIK 

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah: 

MENIMBANG :  

a. bahwa memberi dan berbagi kepada sesama adalah perbuatan mulia jika dilakukan sesuai 

ketentuan; 

b. bahwa maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-

minta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum; 

c. bahwa maraknya pelibatan bayi, anak, perempuan dan orang cacat dalam meminta-minta 

yang terorganisir; 

d. bahwa fenomena itu memunculkan pro-kontra karena telah ada Perda Kota Makassar 

Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur penanganan anak jalanan dan pengemis yang tidak 

memperbolehkan memberi uang atau sedekah di jalan umum yang dapat mengganggu 

ketertiban umum dan lalu lintas; 

e. bahwa dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan perlu 

menetapkan fatwa tentang sindikat yang mengumpulkan pengemis untuk mengemis, 

pengemis, dan pemberi. 

MENGINGAT : 

a. Firman Allah swt.: 

1. QS. al-Baqarah/2: 273 tentang anjuran berinfak di jalan Allah. 

 ۡ�
َ
�ِض َ�َۡ�ُ�ُ�ُ ٱۡ�َ
	ُِ� أ

َ
ٗ�
 ِ� ٱۡ� �ُ��َن َ�ۡ�ِ�َ�َۡ�  َ ِ واْ ِ� َ$#ِ�ِ� ٱ"! ُ(ِ)ۡ

ُ
ِ+َ* أ 6ِ 5َۡ�/4ُُِ� 0َ1ُۡ2ِ3َ/آءِ ٱ,! 
َٓء 9َِ* ٱ8!71�َ�َِ:

 ۡ�ُٰ<َ�َ  �2ُنَ ٔ َ َ  �َۡ< =ِِ� 4ٗ
ۗ َو9َ
 Eُ:�0ُ1ِاْ A ٖCۡDَ *ۡ9َِ@ِن! ٱ"!
َGَِۡس إ
!Jٱ  ٌ�ِ2Lَ ِۦNِO   

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat 

(berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri 

dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada 

orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 

maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. 

2. QS. al-Dzariyat/51: 19 tentang harta orang kaya ada hak orang lain. 


Sِِٓ� َوٱQۡRَۡ3ُ/وِم   !�2ِUّ ٞWّ)َ ۡ�ِِ3ٰXَ9ۡ
َ
  َوYِٓ أ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 

tidak mendapat bagian. 
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3. QS. al-Dhuha/93: 10 tentang larangan menghardik orang yang meminta-minta. 


 ٱ3 !9
َ

ZََA �َِSٓ 5َۡ:َ�ۡ/   َوأ !�  

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. 

4. QS. al-Isra’/17: 31 tentang larangan membunuh anak karena kemiskinan. 

 

 َ]َن ۡ�َُ2�ۚ إِن! َ\ۡۡ ُ̂ 
!+_ ُۡ* aَۡ/زُُ\ُ�ۡ !b cWٰٖdَ9ِۡإ eَ�َfۡDَ ۡ ُ̂ gَٰhَۡو
َ
�ـًٔ
 َوَ  0ۡ5َُ�2ُٓ�اْ أْDِ   kCِٗ�lَ  

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan 

memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu 

dosa yang besar. 

5. QS al-Ra’d/13: 11 tentang motivasi mengubah nasib. 

 
9َ ُ ِCّmَnُ  َ َ ِۗ إِن! ٱ"! oِۡ/ ٱ"!
َ
ۗ    vَُۥ Nۡ+gََ+ ِrَۡO *ِۢ9ّ tٰٞuَِ0ّ�َ9ُِ َوN1ِۡ2Dَ *ۡ9ِِۦ Nَُa�qُ1َۡ�َۥ 9ِۡ* أۡ�ِ�ِ1ُa

َ
wِO 
واْ 9َ ُ ِCّmَnُ ٰ !x)َ zٍ�ۡ0َِO

3َُ� 9ِّ* دُ  
ۥۚ َو9َ ُvَ !د/َoَ ZََA kٗٓء�$ُ zٖ�ۡ0َِO ُ َراَد ٱ"!
َ
  وNِaِۦ 9ِ* َواٍل   _َذآ أ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

6. QS. al-Nisa/4: 9 tentang kehati-hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah. 

 ُ َ َو3�0َُ�ۡ �!�0ُاْ ٱ"!�َ2َۡA ۡ�ِ�َۡ2Lَ ْا�Aُ
Dَ 
1ًٰ�َ�ِ eٗ!�ُِذّر ۡ�ِ1ِۡ2Dَ *ۡ9ِ ُْ��ا/ََE �َۡ3 *َ+ِ   �اْ �َۡ�ٗ  َ$gً+gِا   َوۡ�َۡ�َ� ٱ,!

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang 

mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh 

sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar. 

7. QS. al-Isra/ :70 tentang kemuliaan keturunan Adam as. 


 Oَِ�ٓ َءادَ :َ9ۡ !/lَ gۡ0ََU0َ2ۡ َوDَ *ۡ !Rِoّ ٖCِ�lَ ٰ َ�َ ۡ�ُٰ�َ2ۡ !�َAَو tِٰuَِ�ّ !�U9َِّ* ٱ ِ َوٱQَۡ�ِۡ/ َوَرزَۡ�َ�ُٰ� 1ۡ5َِ��Zٗ  َم و2َۡ�َََ�ُٰ�ۡ ِ� ٱ3َۡ�ّ 
:َ  

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan 

di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 

8. QS al-Syu’ara/42: 79 tentang anjuran bekerja dan meminta kepada Allah swt. 

   rِ0ِ�َۡ�َو �ِRُ�ِ�ۡnُ �َ	ُ ِي   َوٱ,!

dan Tuhanku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku. 

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain: 

1. Tentang menjaga kehormatan diri. 
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�Nِْ َو2$َ! َ2Lَ "ُا !��َ ِّ�ِ!Jا *ِLَ Nُ:ْ�َ "َُرِ�َ ا zٍَ�ا)ِ *ِْO ِْ�
َل  َ�ْ* َ(ِ�َ� َ:   �َ1ْ 
 CْDٌَ 9َِ* اgَِ�ْ ا7�3�َْ2�ُْUا gَُ�َْا,    
ْ
َواgَْOأ

RَِO,   �ً�ِ ِ/�ْ�َ *ْ�َ ِeَ�gَْ* 5َُ�ْ�ُل  Nُ ا"ُ  ,وCْDََُ ا�3! !1ِ�ُ+ 6ِْ1�ْ� .َو9َْ* �َْ�َ�Nِ:mْnُ *ِmِْ ا"ُ  ,َو9َْ* �َْ�َ

Dari Hakīm bin Hizām ra., dari Nabi saw. bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada 

tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik 

sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga 

kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka 

Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya .”  

2. Tentang peringatan Rasulullah saw. bagi tassawwul (meminta-minta). 

 َ� ْ*   َ� �ْ َg ِ"ا   ْO ِ*   ُ� َR َ/   َر َ�ِ   َ� N:L "َل ا

َل �َ   :   7�ِ!Jا  2�N و2$!L "9َ ((  :��! ا َ�+ 
َ   ُ� �ُ ا3/!   اُل  � ْ� 
َ
w ُل   !Jَس ا
   َ) xّ  

 َ+ 
ْ
w َ�ِ  َ+ ْ� َم  ْ �َ 0ِU ا َ9
ِe  َU ْ� �ِ � َو  ْ� ِ� ِN  َLْ�oُ ُe ) ِ� ْ� َ� ُe(  ْGَ ٍ�(( )�+g) ري
�2 (g+� /1474 :ا��o: 1040 

Dari Abdullah bin ‘Umar ra. Berkata: Rasulullah saw Bersabda: Seseorang senantiasa minta-

minta kepada orang lain hingga ia akan datang pada hari Kiamat dengan tidak ada sekerat daging 

pun di wajahnya. 

3. Tentang larangan meminta-minta. 

 َ� ْ*   
َ
   :َة /َ �ْ /َ  	ُ ِ� أ

َ

َل 2�N و2$! �َ �! ا" Lَ َ�   اJ!ِ�!   ن! أ:  )) 

َ
 +َ   نْ ِ�

ْ
w ُD 

َ
 َ(�g ُ̂ َ4 Nَ2ُْ (َ َ¡ أ َ� 

ْ
w َ�ِ ُ¢ِ  ْ� َ9ِe  َGا َ� ِ£  �َ َ�  ْ� ِ/ ِ  ه

 َ4 َ� ِ# �ْ َ��َ َ4 
 َ� ِ O "ُوَ �َ 6�ُ! ا 
 ْ� َ� ُN:  َD ٌCْ ُvَ   ِ9 ْ*  
َ
َ  نْ أ � َ� 

َ
w !Jَس َل ا
  

َ
 �ْ أ

َ

ري (g+� ( ))ه�ْ �ُ :َ 9َ  وْ َ��ْه أ� )1471ا�

Dari Abū Hurairah berkata: sesungguhnya Nabi saw. bersabda: sungguh seorang dari kalian yang 

mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian 

dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia 

meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya". 

4. Tentang orang yang dibolehkan meminta . 


َل  َ� ِ ّ¥ِZَ�ِْ3رٍِق ا
َ§ُ *ِْO eَ�َ�ِ�َ� *ْ�َ:  ِNْ�َ2Lَ "ُرَُ$�َل ا"ِ َ��! ا tُْ�5َ
َ
¨َA eًَU
َ�َ tُْ2 !Rَ©َ َل
0َ4َ 
�َ�ِ4 ُvُ

َ
¨$ْ

َ
  :َو2$َ!َ أِْ�

َ
أ


َل َ� 
�َِO ªََ3 /َoُ
ْ
w:َ4َ eَُ�gَ 
 ا�3!:ََ�ِE

ْ
wَE !x)َ:  َل
َ� !«ُ: "  eًَU
َ�َ �َ !Rَ©َ �ٍ�َُر eٍَ¬Zََ¬ gِ)َ

َ
eََU َ  َ©7�ِ إِ ! ِ�

َ
¨�ْRَْ3إِن! ا eُ�َ�ِ�َ� 
َ+

 ُ+ !x)َ eَُU
َ
¨�ْRَْ3ا ُvَ tْ!2QََA ªُ�ِRْnُ !«ُ 
�َ�َ��ِ  £َ��ُِ+ !x)َ eَُU

َ
¨�ْRَْ3ا ُvَ tْ!2QََA ُvَ
9َ tْ)َ
�َ�
eٌQَِS اْ�َ Nُْ�َ
�َ

َ
َورَُ�ٌ� أ

  �ٍْ�Lَ *ْ9ِ 
ْو �َ
َل ِ$gَاًدا �Lَ *ْ9ٍِْ�    -�َِ�ا9ً
َ

 9ِْ* �َ   -أ®َِGْ9ِْ* َذوِي ا eٌَ¬Zََ¬ �0َُمnَ !x)َ eٌَ�
َA Nُْ�َ
�َ

َ
N9ِْ�:   gْ0ََUِ َورَُ�ٌ� أ

  �ٍْ�Lَ *ْ9ِ 
ُِ��َ£ �َِ�ا9ً+ !x)َ eَُU
َ
¨�ْRَْ3ا ُvَ tْ!2QََA eٌَ�
َA 
ًaZَAُ tَْO
�َ

َ
ْو �َ
َل ِ$gَاًدا �Lَ *ْ9ٍِْ�    -أ

َ

 ِ$َ�اُ	*! 9َِ*   -أRَ4َ

  
�ًQْ$ُ 
�َ�ُ)ِ
�َ 
�َ2ُ ُ̂ ْ
wَ+ 
�ًQْ$ُ eُ�َ�ِ�َ� 
َ+ ِeَU

َ
¨�ْRَْ3ا" )�+g) 2�o: 1044( 

Dari Qabīṣah bin Mukhāriq al-Hilālī berkata: Saya menanggung beban (utang) lalu saya 

mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, lalu Rasulullah saw. bersabda: ”Tegarlah, 

sampai datang kepada kami sedekah maka kami akan memerintahkan untuk memberikan 

kepadamu dari sedekah itu”, Qabīṣah berkata: kemudian Beliau bersabda lagi: “Wahai Qabīṣah! 

Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang 

yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian 

berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta 

sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup 
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sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa 

kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-

minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabīṣah! Adalah haram, dan orang yang memakannya 

adalah memakan yang haram. HR. Muslim no 1044 

5. Tentang larangan eksploitasi anak. 

oِ[َ �ُOٍ� اْ�gَQَْرِي7 
َ
¯ 
:َ«َ !g)َ,   ٍد

 gُْ��َ ا3َْ�اِ(nَ gِْ�ِ� اَْ* زِ�َ:َ«َ !g)َ,  �ُRَ�ْ

َ

 اْ�:َ«َ !g)َ,   ِّ°ِْ� ا8!َ��Nِ   ,َ�ْ* إOَِْ/ا	ِِ

َ
َ�ْ* أ


َل   :�َ
َل َ�  �ُO
َ
¯   ٍ±��ُ�ْoَ   7رِيgَْ�ْا:   tُ:ْlُ   ْ�ُِب

َ
9ً
   أZَ�ُ   ¥ِ   ِْط� !�3
ِO,   tُ�ْRِ�ََA   
ًE�ْ�َ   ْ*9ِ   ِ́

ْ2Dَ  » َْ2Lْا,   
َO
َ
¯   َo ٍ±��ُ�ْ« 

 َْ2َA   ِ�َ4ْ
َ
�َْت   أ 
َل   ,اmَْUَ�£ِ   9ِ*َ   ا�3!َ�:   َA َ�Nِْ َو2$َ!َ2Lَ "َُ� رَُ$�ُل ا"ِ َ��! ا	9ِّ�ِ إَِذا ُ 
َaَد 
 !Rَ2,   �0ُُلnَ �َ	ُ َِذا@َA:  » َْ2Lْا ,  

 
َO
َ
¯   ٍ±��ُ�ْoَ   َْ2Lْا,   
َO

َ
¯   ٍ±��ُ�ْoَ«   َل
َ�:   tُْ�0َْU

َ
¨َA   َْط� 0َ4َ
َل   +gَِي  9ِ*ْ   ا�3!:  » َْ2Lْا,   
َO

َ
¯   ٍ±��ُ�ْoَ,   !ن

َ
�gَْرُ   ا"َ   أ

َ
�2Lَ ªََْ   أ


َل  ,»ªَْ:9ِ َ�َ َ	َ¡ا اZَmُْUمِ َ�:  tُْ20ُ4َ:   َ  ْ�ُِب
َ
gًَOا gَ�َْهُ  �2ُRْoًَ¶   أ

َ
¯   

Abū Kāmil al-Jahdarī menceritakan kepada kami bahwa Abd al-Wāhid yakni Ibnu Ziyād 

menceritakan kepada kami bahwa al-A’masy menceritakan kepada kami dari Ibrāhim al-Taimī 

dari bapaknya yang berkata: Abū Mas’ūd al-Badari ra. berkata, “(Suatu hari) aku memukul 

budakku (yang masih kecil) dengan cemeti, maka aku mendengar suara (teguran) dari belakangku, 

‘Ketahuilah, wahai Abū Mas’ūd!’ Akan tetapi, aku tidak mengenali suara tersebut karena 

kemarahan (yang sangat). Ketika pemilik suara itu mendekat dariku, maka ternyata dia adalah 

Rasulullah swa., dan beliau yang berkata, ‘Ketahuilah, wahai Abū Mas’ūd! Ketahuilah, wahai 

Abū Mas’ūd!’ Maka aku pun melempar cemeti dari tanganku, kemudian beliau bersabda, 

‘Ketahuilah, wahai Abū Mas’ūd! Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk (menyiksa) kamu 

daripada kamu terhadap budak ini,’ maka aku pun berkata, ‘Aku tidak akan memukul budak 

selamanya setelah (hari) ini.” 

6. Tentang larangan eksploitasi anak 

  7�ِ!Jَل ا
�Nِْ   ا"ُ   َ��! -�َ2Lَ   َ
   Uَ�َْ� “  :-َو2$َ!!:9َ*ْ   9ِ   َْ3   ْ)َْ/َ+   
َaCَmِ�َ   ْ/ِّ��َ�َُو   
َaCَِ�lَ “)ا3·9¡ي  رواه   NQQو�  ¸
 )ا��

Nabi saw. bersabda: “Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan 

tidak menghormati orang yang dewasa”. (HR al-Turmudzi dan al-Albani mesahihkannya). 

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah : 

 َ اُل �َ +ُ  رُ ا¹3!  
Kemudaratan harus dihilangkan 

ْ ِ�  ُ� �ْ ا َ   �ْ ِ/ Qْ ا8!  
رِ �َ R3َ  ا  

Hukum asal dari kemudaratan adalah haram 

 9َ وَ 
َ
امٌ /َ (َ   �َ �ُ 4َ  امِ /َ  اGَْ َ¥ ى إِ د! 
 أ  

Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram 

 َ9 ْ*  
َ
�َ �ِ �ْ  9َ َ�َ  نَ «َ أ ٍe  َ+ 

ْ
¨ َ« ُ  َl َR ْ*  َ4 َ� �َ  ْ �َ �ِ �ْ R3َ ا َe  

Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan 

kemaksiatan 

 َE 7(َ ُف  ْ �! �ِ  ا3/! َ�  
مِ 9َ  ِ اِe  َ9 ُ: ْ� ٌط  ِ O ْ 3
 َR �ْ َ2 َQ ِe  
Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan 
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MEMPERHATIKAN : 

a. Pendapat fukaha: 

1. Pendapat Imam al-Nawawī dalam Kitab al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab 6/236: 


َل �َ    ْ 
مُ 9َ ½ِ ا   !Jا"-ي  وِ �َ ا Nر�-   �ِ  " ْ ْ ع َ¾ْ �ْ R3 ْ® ُRَ ا ���e اe�C:RU  .ط  6/236(  "بِ ¡! �َ Rُ ح ا3RUوَ [  ):ا 
َ

 ا7�3 9! أ َÁ اُل  

 ِ 3 ْ2 ُR ْQ َ�
جِ   ْ 
�ِ �Uَ ا �ِ  َL ِ*  ْ  .]Ãٍ وْ /ُ �ْ  9َ َ  ¢/اzٍ وَ  َ� �ْ A َ2َ  £ِ �َ �3َ ا

Imam al-Nawawī berkata dalam kitab al Majmū’ Syarh al-Muhazzab: tidak diharamkan dan 

tidak dimakruhkan untuk meninta-minta bagi orang yang sangat butuh dan tidak mampu lagi 

bekerja.  

2. Pendapat Imam al-Nawawī  dalam Kitab Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawī 10/408: 


َل �َ    ْ 
مُ 9َ ½ِ ا   !Jا"(ي  وِ �َ ا N1َ ا5!   ):ر� َW   ْ 
ءُ �U َ2 َRُ ا   َ�َ !Jا  ِÄْ   َL ِ*   ّ�3ا َÁ ِ9ِ   ال ْ*   َ� ِCْ   ُ�َ ْرَ و ٍÅ,   َو ْDا َ� َ2 6َ   ْ 
ءُ �U َ2 َRُ ا   �ِ ُ$  َÁ ِال  
 ْ ْ َ�َ  رِ 
د0Uَِ ا   ,rِْ �َ �ْ  وَ َ�َ  £ِ �َ �3َ  ا

َ
ُ �ْ ِ/ Qْ ا8!  :
 Q ُ� َRّ َ� أ  ِU َq ِ	
 ِ/  ْ  ا

َ
2 =Æح ا�Jوي �ـ  ( ,�ِ +ْ 
دِ(َ ��o10   �408ـ(  

Imam al-Nawawī berkata: Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam 

kondisi darurat, dan ulama berbeda pendapat terkait orang  yang meminta-minta sementara ia 

mampu bekerja, dan pendapat yang paling sahih adalah: Haram (meminta-minta bagi yang mampu 

bekerja) sesuai zahirnya hadis. 

3. Pendapat Imam al-Gazālī dalam Kitab Ihyā ‘Ulūm al-Dīn 4/278: 


َل َ� وَ   
َ
¯ ُO َ) � ِ9
 ْ ْ  : اِ¥ �َ g َmU ا  ا

َ
ُ �ْ ِ/ Qْ ا8!  الِ Áَ  ا�3ّ ِ�  ُ� �ْ �  َÇِ Zَ َ¬ِe  

َ

ٍب �َ $ْ أ: 

 ْ  ا
َ

رُ �َ �ْ إِ   اُل Áَ ا7�3   :  ُل و! �   !f3ا" 5َ   *َ ى �9َِ �ْ ا َ�¥
ِ ال إِ Áَ ا7�3   ذِ إِ   , ِ   ن! _  ,12/0َ ��
ر 3 a ْ� َR َe   ِ"ا  N:L وَ   ,�)ت ِ ªَ   rL ذ3
 !f3ى�َ �ْ ا 

 !Çا ِ̧ 
  :   
َ
ِ ا�3!   ن! أ S
ِ   َ� �ْ Uَ وَ   ,
¥�َ ا" È ْ1 َ� ُN   ِU َm ِCْ   َ5َ   ل7 ¡ِ +ُ   َ�  3 ْ2 ُR ْ� ِ2 ِ   

َ
ِ   لÉ ذَ   الِ Áَ  اYِ 7�3 وَ   , ِ"ّ  ! إِ   È ْ1 َ� ُNَ   ل! ¡ِ +ُ   نْ أ 3 !�2 ِ S
 ِ�, 

 ِ O 
ْ
 ِ½ َ� َA
ِe  ِاءِ ¡َ +ْ  إِ َ¥ إ  ْ   .لِ وْ R3 ْ� ُÁَ ا

 !Çا ِU
ِ   اجُ /َ (ْ إِ   الِ Áَ  ا7�3 ِ�   :  ُ�  3 ْ2 َR ْ� ُÁ ْلِ و  _ ْ+ َ¡v 9! إِ   �َ �ُ 4َ   ,اء 
َ
�ِ �ْ nُ   نْ 
 أ �ْ ِN   

َ

ًء أ�ِ وَ   ,
ءً �َ رِ   وْ ( ْ وَ   ¡ِ  اDÊِ ا �/م َ� �¡َ � �ِ �ْ R3ُ ا Ë. 

]  *+Ì�2م اL ء
� ] 278 / 4إ(
Abū Hāmid al-Gazālī berkata: hukum asal dari meminta-minta itu haram karena tiga sebab;  

Pertama, meminta-minta menampakkan keluhan dari Allah swt., karena meminta-minta 

menampakkan kefakiran, dan sesungguhnya karunia Allah tidak mencukupi darinya. Hal itu 

yang menjadi inti keluhan. 

Kedua, bahwasanya peminta-minta mempermalukan dirinya sendiri kepada selain Allah, seorang 

Muslim tidak berhak mempermalukan dirinya selain kepada Allah, dalam meminta-minta 

mempermalukan si pengemis, selain juga merugikan pihak yang bertanggung jawab. 

Ketiga, orang yang meminta minta dapat menyusahkan dan menyakiti orang yang dimintai, maka 

dia memberinya karena malu atau karena riya, dengan demikian diharamkan bagi penerima dan 

pemberi. 

4. Pendapat 4 mazhab tentang peminta-minta di masjid dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-

Madzahib al-Arba’ah 1/283: 
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َل َ� وَ   ْ ِ :َ Gَ ا O
 َ2 ُe  َر َ�ِ ُ� ُْ ِ� g َ�ِ eَ ا�3!   اُل Áَ $ُ   هُ /َ Íْ +ُ  : ا"ُ   ِ ا�3!  
ءُ �َ �ْ إِ  هُ /َ Íْ ُ� وَ  ,R3 ْ� ِ® ِgَ  ا S
 ِ�  ِ4ِN�  

َل َ� وَ   !f3ا ِA
 ِ� !�ُ e َر َ�ِ ُ� ُْ ِ�  اُل Áَ ا7�3   هُ /َ Íْ +ُ  : ا"ُ   � 4ِ  نَ ا ]َ ذَ _ ,R3 ْ� ِ® ِgَ  اِْ N َ5 ْ� ِ� ْ �ُ 4َ  ٍت �ْ َ�  Îُ 4ْ رَ وَ  ٌ� � ْQ َ/ ُم 


َل َ� وَ   ْ 
R3 ِUَ ا ِ� !� ُe  َر َ�ِ ُ� ُْ ِ�  الِ Áَ اn :ْ Äَ َL  ِ*  7�3ُ  : ا"ُ   ِ ا�3!  
ءُ �َ �ْ إِ  هُ /َ Íْ ُ� وَ   ,R3 ْ� ِ® ِgَ  ا S
 ِ�  ِ4 �ِْN 


َل َ� وَ    ْ  ا
َ
ْ ِ�   اُل Áَ ا7�3   مُ /َ ُ�ْ   :  ا"ُ   ُ �ُ ِ�َ رَ   
ُف :َ (ْ � ِ ا�3ّ   
ءُ �َ �ْ إِ   هُ /َ Íْ ُ� وَ   ,R3 ْ� ِ® ِgَ  ا S
 ِ�   ِ4 ِN�  .  ]  e£ ا�ر��	ا¡RUا � N01Uا[ 

Kalangan Hanbali berkata: Makruh hukumnya meminta dan memberi sedekah di masjid  

Kalangan Syafi’iyah berkata: Makruh meminta-minta di masjid, dan jika menimbulkan 

kegaduhan dan kebisingan maka diharamkan. 

Kalangan Malikiyah berkata: Dilarang meminta-minta di masjid dan makruh memberi pengemis 

di masjid. 

Kalangan Hanafiyah berkata: Haram meminta-minta di masjid dan makruh memberi kepada 

pengemis di masjid. (al-Fiqh ‘alā al-Maẓāhi al-Arba’ah 1/283) 

5. Pendapat Syekh Muhammad Mutawallī al-Sya’rāwī dalam kitab al-Fatāwā: Kull Mā bihim 

al-Muslim fī Hayātih wa Yaumihi wa Gadihi [347] 

 َn ُ0 ْ� ُل   َA ِ� �ْ َ2 ُe   ّf3ا �ْ ُÏ   !f3ى  اوِ /َ �ْ ا:   !ÐUُل �7 �َ ا   �ِ ِّÑُ ِ رِ �َ ُ�        ,عٌ �ْ :ُ o ْRَ   ه
َ
ُ�   لِ �7 �َ اÒَ َR َe   !ÐUِ   ن! ِ�  Ó�E :ْ َ� ًe   �ِ 7�3ا   َÁ ِوَ   ,ال  


��E e/ضÈ َR! إِ   �e وَ ْ: ُ�   نُ �ْ Íُ  +َ َ    اُل Áَ ا7�3 ) 
َ   rَْ (ِ   �َ 	ُ   وَ   , � ْ� 
ً
w ُل   �ِ َ)  َU
 ٍe   َ � ْ� َ� ِQ 7W   ِ4 �ْ َ� ¢ِ e�g�3ا 

	/ إن  qUا £�

v
) 2�E 3,    glw�E ون أنgO 
Aل ا(·اw$ Naأ  g��Ô أن Õ�+   وª3ة   .9* ذgL
� ª3ذ � tو�� g0Uو
e�Ö
��  ِ×َ  وَ  ,ا(

َ
�ِ Øُْ  نْ ِ� َÙ  �ِ ْ 
ءِ �َ Uِ�  ا,  َD ٌCْ  ِ9 ْ*  

َ
� �ِ Eُ  نْ أْ £َ  �ِ ْ  .R3 :ْ ِÎَ  ا

Syekh al-Sya’rāwī berkata bahwa meminta-minta dalam berbagai bentuknya adalah dilarang, 

karena kata al-tasawwul (meminta-minta) menginspirasi untuk menjadikan meminta-minta sebagai 

profesi, padahal meminta-minta itu bukan profesi tetapi kadang dibolehkan karena kebutuhan.  

Peminta-minta ketika dia meminta seakan kelihatan bahwa dia berhak diberi seadaqah sekalipun 

kita tidak tau kondisinya dan sekalipun kita tidak boleh menuduh dia meminta-minta sebagai 

profesinya tanpa menyelidikinya. Dalam hal ini ada kaidah ushul yang preventif yaitu jika engkau 

salah sasaran dalam memberi lebih baik dari pada engkau merasa benar dalam larangan memberi.  

b. Pasal 34 UUD 1945 : 

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 

c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Anak 

Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. 

d. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa secara online 

yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 M/ 19 Rabiul Awal 1443 H. 

MEMUTUSKAN   :  

Menetapkan  : EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS  DI JALANAN 

DAN RUANG PUBLIK 

Pertama   : Ketentuan Hukum 

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta; 

2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan 

ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi 

pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik; 

3. Bagi pengemis:  
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a. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat 

serta karena faktor malas bekerja;  

b. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/ tempat 

publik yang bisa membahayakan dirinya 

4. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina 

dengan sebaik-baiknya. 

Kedua   : Rekomendasi 

1. Lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu 

bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan; 

2. Bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi 

orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. 

Ketiga   : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan 

diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya; 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 

mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan 

fatwa ini. 

 

Ditetapkan di  :  Makassar 

Pada tanggal :  20 Rabiul Awal 1443 H 

27 Oktober 2021 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

KOMISI FATWA 

 

Ketua       Sekretaris 

 

  

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.      Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A. 

Mengetahui, 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Ketua Umum      Sekretaris Umum 

 

 

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.   Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag. 


