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ABSTRAK 
 

UMI BANIK MULIYA, NIM : 98383318, ANAK SEBAGAI BINTANG IKLAN Dl 
TELEVISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM , FAK. SYARIAH UIN SUNAN 

KALIJAGA  YOGYAKARTA,  TAHUN 2003 
 

Keberadan anak sebagai selebritis atau public figure secara teoretispsikologis 
disadari atau tidak menjadi beban yang sangat berat bagi sang anak yang memang tidak 
bisa melepaskan diri dari jaring-jaring kuasa terscbut. Kalau diobservasi ke belakang 
sebenarnya banyak faktor yang melingkari seorang anak  ke dunia entertainment umumnya 
atau iklan khususnya, selain minat, kesenangan dan kesempatan, faktor keluargalah yang 
paling dominan. Dikarenakan anak-anak tidak mungkin melakukan transaksi sendiri dan 
dalam bertransaksi membutuhkan seorang wali sebagai pengampu. Orang tua sebagai 
walinya punya pengaruh dan otoritas untuk menentukan jadi tidaknya sebuah penawaran, 
bagus buruknya sebuah iklan dan cocok tidaknya sebuah peran yang harus dijalani oleh 
anak yang bersangkutan karena dirinya belum bisa membedakan dan belum bisa memilih 
diantara berbagai macam altematif suguhan dan pilihan yang ditawarkan kepadanya. 
 

Penelitian ini membahas bagaimana deskripsi anak sebagai bintang iklan di televisi?  
Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi?  Bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi?. 
Penelitian ini adalah kajian pustaka (library research/literaryresearch). proses 
pengumpulan datanya sebagai berikut : pertama, data yang relevan yang terkait dengan 
bintang iklan cilik dalam berbagai macam bentuknya (dari buku, tabloid, koran, situs 
internet dan lain-lain) dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi guna dicari generalisasi 
yang menghubungkan antara data satu dengan data lainnya. Kedua, dari data-data yang 
sudah terhimpun dalam bentuk global akan diupayakan analisisnya dalam perspektif dalil-
dalil normatif hukum Islam.  

 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Keberadaan anak sebagai bintang iklan di 

televisi kalau dilacak ke akar persoalannya ternyata sangat menguntungkan bagi para 
pengusaha iklan itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai bintang iklan di televisi, anak 
banyak menuai eksploitasi dari iklan yang diperankunnya. Eksploitasi-cksploitasi ini 
mencakup fisik, mental, psikologis dan pendidikan. Kerja anak dengan mengacu pada surat 
al-Qashash ayat 26 tidak diperkenankan, karena seharusnya yang layak bekerja adalah 
orang yang kuat dan matang dari berbagai segi. Hukum Islam berpandangan bahwa kerja 
anak sebagai bintang, iklan adalah sesuatu yang terlalu prematur. Karena dalam posisinya 
sebagai anak dia seharusnya mendapatkan nafkah dari wali yang menafkahinya. 
 
Kata kunci : Bintang Iklan ; Anak ; Iklan Televisi 
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BAni 

l,ENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Aspek teknologi dewasa ini telah merambah begitu luas dan 

mempengaruhi selurub bidang kehidupan manusia. Karena harus diakui bahwa 

manusia sekarang hidup di satu era yang tidak bisa lepas dari alat-alat atau 

perangkat-perangkat yang berupa basil rekayasa teknologi, atau kalau meminjam 

istilah yang digunakan Alvin Tofller, dapat dikatakan babwa era sekarang adalah 

era tek:nologi informasi plus komunikasi yang merupakan gelombang ketiga1>, 

sebagai lanjutan dari dua gelombang sebelumnya yaitu era pertanian dan era 

industri. Barang siapa yang menguasai teknologi informasi maka akan menjadi 

raja karena dia dapat mengakses seluruh informasi dan mengkomunikasikanya 

kembali kepada publik sekehendak hatinya. Tetapi sebaliknya bagi siapapun 

yang tidak menguasai atau tidak punya akses terhadap teknologi komunikasi 

maka akan terlindas oleh jarum peradaban. Sebab hanya mcnjadi konsumen bagi 

produsen yang menguasai jalur-jalur tek:nologi komunikasi.2> 

•> Jalaluddin Ralunat, "Peranan Islam dalam Meoyongsong Era ln1onnasi" dalam ldi 
Subandi lbrahin dan I)jamaluddin Malik (ed), Hegemoni Budaya (Yogyakarta: Bentang, 1997), 
hlm. 3. 

2> Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa efek dari kemajuan teknologi dan 
akselerasinya di pihak lain telah banyak memporakporandakan konstruksi ikatan sosial 
ma11yarakat yang aelama ini tellth terjalln aecura kohesif dan mantap, dan selaf\iutnya membentuk 
pola pikir dan perilaku mereka menjadi 1>80gal indlvldualisllk mudah lcrombang ambing oleb 
budaya massa. Dalam analisa Fritjof Capra ketidakseimbangan ini telah menimbulkan 
kepincangan yang sudah berada pada taraf akut dan berbahaya. Eksploitasi alanunisalnya 
merupakan salah satu dampak negatif yang sudah jelas sekali di depan mala kita. Modernitas 
adalah sosok makhluk yang tidak ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itulah Capra 
menggagas perlunya teori Yin dan Yang yang diadopsi dari ajaran Tao untuk mewujudkan 
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Teknologi informasi dan komunikasi memang barus diakui banyak sekali 

melahirkan produk-produk media iniormasi baik cctak maupun clcktronik. 

Televisi sebagai media elektronik merupakan salab satu dari sekian basil 

rekayasa teknologi. Melalui bentuk kebadirannya sendiri televisi merupakan 

sebuah kontrol sosial yang ampub yang memiliki satu kekuasaan untuk 

memastikan babwa orang-orang yang punya sangkut paut dengannya dapat diatur 

jadwal aktivitasnya3>. 

Rangkaian tontonan yang disuguhkan oleh televisi menawarkan beraneka 

ragam konsep diri, salah salunya adalah mclalui iklan. Citra yang ditawllrkan 

oleb iklan menggunakan bahasa semiotik4> untuk mengindorktrinasi massa 

sehingga pada titik kulminasinya menimbulkan budaya konsumerisme bagi 

sebagian besar lapisan masyarakat. Masyarakat yang menjadi konsumen atau 

penonton setiap tayangan iklan televisi, sadar ataupun tidak akan terkondisikan 

sedemikan rupa sehingga secara perlahan dia telah memasuki sebuah kult ur at au 

budaya baru yaitu konsumerisme secara massif. 

keseimbangan tatanan dunia ini. Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan 
Kebllngkitan Kebudayaan, alih bahasa M Thayyibi (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 
2000), blm. 32-33. 

l) Yasraf Amir Piliang, Sebuah DtHJia yang Dilipal ( Bandwtg: Mizan 1998), blm. 237. 

•> Hairun Fakhruddin" Melacak Jejak Bujuk Rayu Iklan" Ekspresi edisi XIII TII IX Juli 
2001, him. 09. Secara etimologis semiotik atau semiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 
tanda dalam segala ragamnya bab.kanjuga tanda dalam masyarakat. Didalamnya dipelajari teijadi 
dari apa saja tanda-tanda itu dan kaidBh kaidah apa yang mengatumya. Laban dari semiologi 
tidaklah 11empit dan terbatas pada dataran linguislik saja tetapi juga merambah pada ranah 
fenomen yang arbitrer dan konvensional, misalnya upacara modo trond dan lain scbagainya. 
Demikian juga dapat digolongkan disini adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam ikatan 
sosial atau di media televisi secara umum. Harimurti Kridalabana "Mongin Ferdinand de 
Saussure Bapak Linguisitk Moderen dan Pelopor Strukturalisme" kala pcngantar dalam 
Ferdinand de Saussure, Pcnganlar Linguislik Urnurn, alih bahasa Rahayu S. I-lidayat (Yogyakarta 
Gadjah Mada University Press, 1996), him. 26. 
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Kalau mau dicksplorasi lebih jauh dalam pcmbuatan sctiap acara di 

televisi lebih khusus lagi dalam pembuatan iklan, maka akan ditemukan fakta 

bahwa komponen pembuat ildan diseleksi sedemikian ketatnya dari mulai ide, 

skenario, sutradara, lokasi, waktu, sampai pada person pemeraga iklan tersebut, 

atau sering disebut bintang iklan. Ini tidak lain untuk mewujudkan tujuan agar 

produk yang diildankan lebib menarik daripada iklan lainnya, sekaligus dapat 

laris manis di pasaran. 

Melalui iklan yang disuguhkan pada televisi seringkali terlihat anak kecil 

sebagai bintang iklan tcrscbut. Kcpolosan, kcluguau dan kclucuannya 

dipergunakan -untuk tidak mengatakan dieksploitasi- sedemikian rupa untuk 

meraih sebuab tujuan tertentu yaitu agar iklan tersebut lebih mcnarik, berkualitas 

dan tidak dilupakan pemirsa. Segala kemampuan dan potensi yang dimiliki oleb 

sang anak dikeruk dan "dibisap" sampai ke akar-akarnya untuk meraih basil 

sebagaimana yang diinginkan produser dan sutradara. Padahal kehidupan pada 

masa kanak-kanak dengan berbagai implikasi pada jangka panjang dan jangka 

pcndek adnlah mnsa kcbidupan yang sangat pcnting.s> 

Keberadaan anak menjadi bintang ildan di televisi ini menjadi problem 

ketika barus berbenturan dengan kepentingan baknya untuk mendapatkan 

perlakuan yang semestinya diberikan pada masanya. Rangsangan (stimulasi) dan 

perlakuan dari lingkungan bidupnya, yang menurut Reber (I 995), disebut sebagai 

pcriodc kritis, adulah saat di mana individu mcmpcrolch rangsangan pcrlakuan 

S) Pemyataan ini juga diperkuat oleh deklarasi hak-hak anak yang disetuj ui oleh Majlis 
Umwn PBB pads tanggal 20 November melalui institusi UNICEF. Convention on Lhc Rights of 
Childs (New York: UNICEF House), him. 3. 
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pengaruh dari lingkungan pada masa atau saat yang tepat. Apabila saatnya tepat, 

artinya dalam keadaan sensitif, keadaan siap unt uk mencrima rangsangan dari 

luar dan memperolehnya, maka akan berdampak positif, will develop normally, 

sebaliknya kalau periode kritis tersebut terlewatkan, maka pengaruhnya dari luar 

can never be learned. Hal ini juga di kemukakan oleh ahli belajar dan teori belajar 

sosial seperti El.Thomdike, B.F.Skinner dan A.Bandura, mereka menyebutnya 

dengan hukum kesiapan. 6> 

Sebagaimana dikctahui dunia cntcrtainmct adalah dunia yang 

membutuhkan profcsionalismc, cncrgi yang luar biasa unt uk ukuran scorang 

anak. Konsentrasi penuh, tenaga yang prima serta waktu yang tidak banya 

beberapa jam tetapi berhari-hari menjadi salah satu pra-kondisi dari dunia 

hiburan itu sendiri. Kondisi seperti ini tentu saja bisa mempengaruhi 

perkembangan fisik, mental dan intelektual dan moralnya secara gradual. 

Belum lagi hila dihubungkan dengan posisinya sebagai public figure yang 

harus selalu bisa menjaga penampilao karena selalu diperhatikan dalam 

mcnghadapi pcrmiutaan para fans. Kcndala psikologis, mental dnu spiritunl 

subyektif dari sang anak terabaikan. Padahal figur anak sebagai manusia meski 

masih belum sempuma tidak bisa dilepaskan dari berbagai dimensi dan kondisi 

yang mengitarinya. 

Keberadaan anak menjadi bintang iklan ini menjadi masalah lagi ketika 

harus berbcnt uran dcngan fit rahnya sebagai sconmg anak. Schab sccara fitrah ia 

6
> Singgih D. Gunursa "Mcnyikapi J>criodc Kritis padu Anak dan Dampaknya pada Profil 

Kepribadian" dalam S.C Utanli MunanJP.r, Bunga Rampai Psiko/ogi Pc:rkc:mb1111gan Pribac/i dari 
BayiSilll1pai L1111jul Usia.( Jakarta : UI Press, t.t), him. 129. 
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adalab sosok makhluk yang lucu suka menangis, bermain dengan bebas, dan 

meogekspresikan diri tanpa batas. Seusianya sebarusnya adalab sebuab fase 

uotuk berkembang secara normal tanpa barus merasa tertekan kebebasaooya baik 

secara langsuog ataupuo tidak laogsung. Duoia bermain yang dimilikinya 

tergantikan dengan dunia kerja, padahal masa kanak-kanak adalah masa 

bermain.7) 

Keberadao anak sebagai selebritis atau pubUc figure secara teoretis-

psikologis disadari ~tau tidak meojadi bebao yang sangat berat bagi sang anak 

yang memang tidak bisa melepaskan diri dari jaring-jaring kuasa terscbut. 

Kalau diobservasi ke belakang sebenaroya banyak faktor yang melingkari 

seorang anak tcrjuo ke duoia entertainment umumnya atau iklan khususoya, 

selain minat, kesenaogan dan kesempatan, faktor keluargalah yang paling 

dominan. Dikarenakan anak-anak tidak muogkin melakukan transaksi sendiri dan 

dalam bertransaksi membutuhkan seorang wall sebagai pengampu. Orang tua 

sebagai walinya puoya pengarub dan otoritas untuk menentukan jadi tidaknya 

sebuab penawarao, bagus buruknya sebuah iklan dan cocok tidaknya sebuah 

peran yang harus dijalani oleb anak yang bersangkutan karena dirinya belum bisa 

membedakan dan belum bisa memilih diantara berbagai macam altematif 

suguhan dan pilihan yang ditawarkao kepadanya. S) 

7) Memang banyak sekali pemikiran dan teori tentang bennain bagi pertwnbuhan fisik 
dan mental seorang unak seuluhnya. Bekerja ilu p•my11 arti yang berlawanan dengan bennain, 
karena dalam bekerja yang lebih diutamakan adalah basil akhir scdangkan dalam bcnuain adalah 
rasa senang dan mengutamakan kebahagiaan. Mayke S. Tedjasaputra, Bennain Mainan dan 
PcnnainllD untulr Pcncliclikan Usia lJini (Jakarta : PT Grasindo, 20(11 ), him. 15. 

a) Elizabeth B. Hurlock. Per.ktJJJJbangan Anak, alib bahasa, Mcd. Mcitasari 'I]andrasa dan 
Muslihah Z11rkasyi ( Solo : PT Gclora Aksara Pratama, 1997), him. 197-200. 
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Kalau sudab st:perti itu bagaimana tanggung jawab orang tua yang 

menerima amanat dari Allah untuk menjaga dan menafkahinya, malah dcngan 

senang hati menerima order. Sebagai contob dapat dilibat dalam kasus Joshua, 

ketika sang anak telab mencapai popularitasnya, orang tuanya langsung mcmilih 

Helmy Yahya sebagai maoajer untuk mengatur semua jadwal shooting yang 

padat sekaligus menjaga image dan popularitasnya agar semakin laku untuk 

dijual. 

Harus diakui babwa tidak mudah unt uk membedakan pandangan an tara 

kesenangan atau eksploitasi karena di satu sisi kebanyakan adalah dari kalangan 

elit yang hampir tidak pemah kekurangan materi jadi kemungkinan 

mempekerjakan anak-anak untuk mencari uang sangat kccil. Scment.ara di sisi 

lain anak memikul beban berat sebagai bintang entertainment di televisi dan 

orang terkenal. 

Karenanya dalam konteks ini cukup relevan untuk mengkaji persoalan 

kerja anak sebagai bintang iklan di televisi dalam perspektifhukum Islam. Sebab 

memang secara iml>lisit disana tercium aroma eksploitasi terhadap anak. Disini 

penyusun tidak membahas bintang iklan anak yang ada di luar media televisi 

seperti radio, baliho, koran, tabloid dan lain sebagainya, karena itu di luar 

lingkup pembahasan ini. Selain itu, dalam media-media non-televisi tersebut 

kecil kemungkinan dijumpai eksploitasi terhadap anak sebagai bintang iklan 

sebagaimana yang dijumpai di televisi. Sebab efek visual yang ditampilkan di 

televisi terasa lebih "hidup" dan mampu menyedot perrhatian pemirsa, selain itu 

tidak dapat dilupakan pula bahwa sebelum pcnampilan iklan it u di tclcvisi 
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dibutuhkan proses shooting yang rumit dan berbelit-bclit dengan melibatkan 

pelbagai komponen terkait. Dalam hal ini anak sebagai bintang iklan di tclcvisi 

menjadi instrumen iklan yang terkepung dalam jaring-jaring eksploitasi produser 

iklan dan dia tidak dapat kcluar dari sit uasi tcrscbut. Scmcntara di sisi lain, 

posisi anak sebagai bintang iklan di media non-televisi tidaldah serumit kalau dia 

bergelut di televisi yang melibatkan proses, mekanisme dan praktek yang rumit. 

Bahkan mayoritas keberadaan anak sebagai bintang iklan di media non-televisi 

hanyalah merupakan implikasi dari scbuah iklan yang pernab muncul di tclcvisi. 

B. Pokok Masalah 

Dari penjabaran latar bclakang masalab diatas, supaya pcnclitian ini dapat 

terarah dan terfokus tanpa melebar ~emana-mana, maka pokok roasalah yang 

akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi anak sebagai bintang iklan di tclevisi? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai bintang iklan di 

televisi? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai 

bintang iklan di televisi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hcndak dicapai dalam pcnelitian ini adalnh scbngni bcrikut : 

1. Mendeskripsikan anak sebagai bintang iklan di televisi 
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2. M~jelaskan bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai bintang iklan di 

televisi. 

3. Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap eksploitasi anak sebagai 

bintang iklan di televisi. 

Kegunaan dari penelitian ini secara teoretik adalah untuk menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang 

mu' amalah, lebih spesifik lagi ten tang hak-hak anak dalam profesinya. 

Sedangkan kegunaannya secara praktis penelitian ini dibarapkan dapat menjadi 

rujukan atau refercnsi bagi siapa saja yang ingin mengetahui hak-hak anak dalam 

kaitannya dengan kerja dalam sorotan hukum Islam .. 

D. Telaah Pustaka 

Diantara sekian buku yang digunakan sebagai referensi untuk membahas 

tentang kerja anak dalam sorotan hukum Islam, khususnya dalam hal ini kerja 

anak sebagai bintang iklan adalah Fiqh al-Sunnab karya Sayyid Sabiq,9> dan 

Bldiyab al-Mlfilahidkarya Ibnu Rusyd. 10> 

Sedangkan karya yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seluk 

beluk dunia anak sebagai bintang iklan diambil dari beberapa media dan tabloid 

lain yang punya keterkaitan dengan persoalan anak. Di samping itu media lain 

yang cukup relevan dan dipergunakan di sini adalah internet sebagai informasi 

pend ukung. 

9> Sayyid Siibiq, Fiqh al-Sunnllh ( Kairo : Diir al-Fikr, 1990), III : 165. 
10> lbnu Rusyd, Bidayllh al-Mujlllhid wa Nihayllh al-MuqiB{iid(1ndonesia: Diir 1hya'al

Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 11:165. 
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Sementara buku-buku yang penylL'iUD kutip sebagai referensi perihal 

seluk- beluk pcraturan anak yang bckcrja adalah Jlukum Pcrburuluw dl/rJdcmcsla 

karya Abdul Rahmat, ll) Peratzuan Perundang-uodangan Tenaga Kerja Baru di 

Indonesia karya Imam Syah Putra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal. 12> 

Kesemuanya bampir serupa dalam memberi penjelasan kenapa anak tidak 

diperbolehkan kerja dan syarat pekerjaan apa yang boleh dilakukan anak-anak 

dengan mengantisipasi segala resikonya. Bahan primer lainnya adalah buku 

Convention on the Rights of the G1Jild yang diratifikasi oleh UNICEF, di 

dalamnya dijclaskan hak-hak anak ynng hnrus di lind ungi hni k olch ornng tun 

maupun warga negara. 

Beberapa skripsi yang mengangkat persoalan anak dalam konstelasi 

mu' amalah adalah an tara I8.in : Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif 

Syariah (Studi Undang undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 Pasa/95-

96) oleh Aisyah Zubaidab. 13> Penggunaan Tenaga Kerja Anak-anak di Bawah 

Umzu pada Industri Kerajinan Manner Desa Gamping Campzu Darat 

Tulungagung olch Nanang Fathon, 14> Jua/ Bell oleh Anak Bclum Dewasa 

1 
I) Abdul Rahmat Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafmdo 

Persada, 1997) 
12> Imiun Syah Putra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, Peraturan Penmdang-uadangan 

Tenaga Kerja Baru di Indonesia (t.tp : Harvarindo 1999) 

I)) Aisyah Zubtddah,.PcrlindungiUl Pckcrja Anak t/11111111 Pcrspcktif Syllflllh (Stud/ 
Undang uadang Kelt:naga.kerjaaa Nomor 25 Tahua 1997 Pasa/95-96) Skripsi lidak diterbilkiUl, 
Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah lAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001. 

14> Nanang Fathon, Peagguallaa Ten11g11 Kerj11 An11k-aallk di B11wah UJnur p11da laduslri 
KerajiDaa MIU'WtJr DeSII Gampiag Campur Darat Tuluagaguag, Skripsi tidak ditcrbitkan, Jurusan 
Mu'amalah Fakultas Syari'ah lAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000. 
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meourul Jlukum Islam dllll Jlukum Perdala oleh Inayat ul Mardliyah, IS) 

Perlindungllll llukum lerbadap Aaak dllll Kompilasi llukum Islam oleh Abdul 

Qodir. 16> Tetapi dari kesemuanya belum ada yang membahas persoalan anak-anak 

di dunia entertainment lebih spesifik lagi di dunia periklanan di televisi. Jadi 

menmut penyusun ini adalah laban baru yang perlu dikaji, dan karenanya 

penelitian kesarjanaan ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari 

penelitian sebelumnya .. 

E. Kerangka Tcoretik 

Al-Qur'an sebagai dasar Islam mencantumkan sebuah ayat yang berbunyi 

Ini bermakna adanya kewajiban umum untuk memberikan perlindungan 

dan pemeliharaan dengan baik terhadap keluarga termasuk di dalamnya adalah 

anak. Implikasi dari kcwajiban tcrscbut adalah timbulnya hak-hak anak untuk 

dipenuhi kebutuhannya, atau sebaliknya yakni kcwajiban orang tua wttuk 

memberikan perlindungan terhadap anak dan keluarga. 

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci sebagaimana termaktub 

dalam sebuah hadits: 

U) Inayatul Mardliyab, Jual Bell olch Anak bclum DowaSIIJilcnwutllukumlslam dan 
Hukum Pcrrlala, Skriptti tidak diterbitkan, Juruttan Mu'amalah Fakulta11 Syari'ah lAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 2002 

16> Abdul Qodir, PcrlindungiiD Hukuttl tcrllad11p Anak d11.11 Kompi111si Hukutll lsltun, 
Skripsi Jurusan Abwalal-Syakbsiyyab Fakultas Syarl'ah lAIN Sunan Kalljaga Yogyakarta 2002 

17> AI-Tahrim (66): 6. 
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Peran orang t ua dalam memberikan pendidikan dasar sangatlah 

menentukan akan menjadi seperti apa anak tersebut kelak. Jiwa mereka yang 

masih kosong membutuhkan sentuhan-sentuhan positif dari orang tua, keluarga, 

dan lingkungannya guna pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan begitu 

diharapkan anak dapat terpenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara 

wajar dan sehat. 

Lebih jauh tentang anak yang bekerja terlepas dari pekerjaan apa yang 

ditekuninya, bagaimanapun juga harus diccrmati berbagai macam aspck yang 

melingkupi seorang anak ketika melakukan pekerjaan atau profesi tersebut, 

apakah pekerjaan itu lebih banyak mendatangkan dampak ncgatif kcpadanya atau 

malah lebih banyak dampak positifnya. Dengan kata lain harus ditakar dimensi 

maljarah dan ma~Jahah nya. Ketika sebuah profesi atau pekerjaan itu banyak 

menimbulkan bahaya atau dampak negatif pada anak dalam berbagai sendi 

kehidupannya maka pekerjaan tersebut hendaknya dihilangkan atau paling tidak 

dikurangi frckucnsinya 19>. 

II) Imam Muslim, Sah.ih Muslim, bah qadar kitab kullu mauudin yuladu ala al-litluah, 
(t.tp: al-Qana'ah. t.t), ,II: 458. 

19> Muhammad Muslihuddin, FilsaliJt Hukum Islam dan Pt:mild.ran Orit:Oialis, alih 
bahasa. Yudian W. Asmin, Zainal Muhtadin dan Rahmat Aryadi (Yogyakarta : Tiara Wacana, 
1991), him. 145-145. Dalam disiplin Ushul Fiqb, yang dinamakan dengan mapahah adalah 
sebuab nilai universal yang harus dlperbatikan dalan1 memutuskan su11tu pcrso11l11n. Karen11 ketika 
sebuah kasus lcbih bany11k aspck bllhayany11 dibanding manf11atnya maka di11 harus ditinggalkan. 
Islam sangat concern untuk menjaga lima pilar dalam kehidupan manusia yaitu : agama, jiwa, 
akal, harga diri, dan hart a. 'Abdul W ahhiib Khallaf, '1/mu U~iil Fiqh (Kairo : Dar al-Qalam, 
1978), hlm. 200-201. Demikian juga dengan problem anak menjadi bin lang ildan di media televil>i 
maka bagaimanapun harus ditakar dcngan standar konvensional aspek macjarah dan mapahah 
nya. 
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Sebab anak adalah amanab at au cobaan dari Allah yang barus disikapi dan 

dijaga semaksimal mungkin sebagairuana tersurat berikut ini : 

Anakjuga, di saat yang sama, merupakan ujian dari Allah kepada orang tua : 

Oleh karenanya orang tua mempunyai tanggung jawah mutlak terhadap 

Tuban dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya. 

Dalam hubungannya dengan anak yang sudab mencari uang sendiri 

melalui kerja entertainment, orang tua juga masih memiliki tanggung jawab 

sepenubnya atas apa yang terjadi pada anak-anak. karena bagaimanapun dunia 

pekerjaan identik dengan kekuatan dan kematangan diri yang mencakup fisik 

psikologis, afektif, psikomotorik dan lain sebagainya. Sedangkan anak dalam hal 

ini adalab sosok yang masih belum masak dalam berbagai halnya, karenanya 

sebuah tanggung jawab dan beban yang dipikul pasti akan memberati 

pundaknya. 

Hal ini bakal scmakin jelas hila dihubungkan dcngan firman Allah bcrikut 

ini 

Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa mengambil seorang 

pekerja harus dilihat dari segi kepantasan atau kekuatan fisik (tidak boleh 

20> Al-Anfal (8) : 28. 
21> Al-Taghabun (64 ): 15. 
22> Al-Qashash (28): 26. 
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dibawah umur dan harus sehat). Harm; diakui memang, kalau dilacak pada 

konteks sistematika ayat, ayat ini adalah ayat kisah yang mcnceritakan 

perbincangan antara nabi Syu' ab dan Musa yang secara langsung memang tidak 

mempunyai muatan hukum. Tetapi sccara implisit ayat iui pWlya kandWlgan 

hukum dalam persoalan pra-syarat orang-orang yang diperkenankan bekerja. 

Meskipun ayat ini tidak terkait dengan syari ' at nabi Muhammad SAW dan hanya 

terkait dengan syari'at nabi terdahulu, namun dengan menggunakan metode 

islidllil hukwn ,yyar'u man qab/aui 23>pcnyusW1 menggw1akan ayat ini sebugui 

salah satu ayat yang menjadi dalil tidak diperbolehkannya anak-anak yang 

notabene tidak matang baik secara fisik ataupun mental untuk bekerja. 

Dalam mclihat pcrsoalan anak yang bckcr:ja scbagai bintang iklan di 

televisi dan segala variasi eskploitasi yang menyertainya, penyusun 

meoggunakan keraogka teori ma~Jahah yang merupakan salah satu elemen dari 

maqisid al-syarl'ah.24J M~lahah sebagaimaoa yang dikeoal dalam ilmu Ushul 

Fiqh biasanya ada tiga yakni : 

21> Metode istid/81 syar'u man qablana-ini memang masih menjadi bahan perdebatan 
diantara para pakar Ushul Fiqb, tetapi Jurnbur ulama' menggunakan metode ini sebagai salah satu 
metode yang absah dalam penggalian bukum Islam. Schab syari ' at Nabi tcrdahulu masih 
merupakan syari'at ketuhanan yang berlaku sampai sekarang sepanjang tidak ada syari ' at nabi 
Muhamad yang menghapusnya. Oleh karena itu bagi para mukalaf wajib untuk mengikuti 
syari'at-syari' at tersebut.' Abdul Wahhiib Khalliif, /Jmu U~iil al-Fiqh .. . . .... , hlm. 94. 

2"> Istilah maqishid al-syari'ah sangat identik dan cukup lekat dengan gagasan dari al
SyiiJihi. Dalam hal ini SyiiJihi mencetuskan perlunya memahan1i makna terdalam dari hukum 
Islam atau tepatnya makna paling hakiki dari disyariatksnnya suatu hukwn di dunia ini. 
Menurutnya, tujuan akhir yang hendak diraih hukwn Islam adalah sebuah kemaslahatan secara 
menyeluruh dan menyentuh semua kalangan. Artinya hukum hanya merupakan sarana atau 
innstrumen untuk mencapai kemaslahatan tersebut . Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum 
Islam dan PerubahiUJ Sosial, alih bahasa Yudian Wal1yudi Asmin (Surabaya : al-Ikblas, 1995), 
him. 229. 
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1. M~lalJab mu'tabaralJ adalah m~lahah yang kcbcradaannya diakui atau 

dijelaskan secara eksplisit dalam teks. 

2. M~labah mursalab adalab m~labah yang keberadaannya tidak 

ditampilkan secara eksplisit oleh teks syara'. Tetapi identifikasi m~labab 

itu diserabkan pada nalar masing masing orang asalkan tidak 

bertentangan dengan ketent uan syariat yang utama 

3. M~lahab mulgbih adalah m~lahab yang keberadaannya berseberangan 

atau bcrtcntangan dcngan ketcntuan syara' yang utama, olch karena itu 

m~labab sepcrti ini ditolak. 25> 

Dalam penelitian ini, kerangka teori m~labab yang dipakai adalah 

m~'labab mursalah yang identiJikasi ma:';la!Jalmya tidak ditctapkan s~'Caru tcgas 

oleh dalil syara', tetapi keberadaan m~lahah itu cukup dominan dan relevan 

dalam sebuab persoalan, lagi pula pada saat yang sama eksistensi m~labab 

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bukum syara' yang telah baku. 

Artinya dalam persoalan ini akan ditakar dan ditimbang dimensi madlarat 

dan ma~<;/aba!J yang dihadapi oleh anak ketika hekcrju scbagai hintang iklan 

secara khusus dan bintang entertainment secara umum, lebib spesifik lagi pada 

bcrbagai macam cksploitasi yang mcnderanya. 

Selain itu sebagai bahan perbandiogan perlu diperhatikan ketentuan 

hukwn positiftentang kerja anak, yaitu dalam UU Ketenagakerjaan No 25 tahun 

97 pasal 95 dan pasal 96 discbutkan lcnlang larangan mcmpcrkcrjakun anak dan 

lS) Pembagian ma{ila!Jah menjadi tiga kelompok ini dibuat olch Imam Syiifi'I. 
Muhammad Khalid Mas'ud, Sliatibi's P!Jilosop!Jy o[Js/amk Law (Delhi : Adam Publisher & 
Distributors, 1997), him. 128. 
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pasal 96 tentang diperbolebkannya mempekerjakan anak dengan syarat 

pembolebannya dan bcrbagai aturan perlindwtgan terhadap pcrtumbuhan dan 

perkembangan anak yang dirinci dalam tiga kategori : pertama, pembatasan jam 

kerja anak, kedua perlindungan terbadap upah pekerja anak, ketiga perlindungan 

terhadap keselamatan kerja anak dengan menjelaskan bentuk-bentuk kerja yang 

dilarang untuk dikerjakan oleh anak karena dapat membabayakan anak baik 

secara fisik maupun mental.25> 

Dari UU Ketenagakerjaan tersebut terkonstruk persepsi, bahwa tenaga 

kcrja at au buruh adalah praktck rclasional yang tcrhangun ant ara pckcrja dan 

majikannya, padahal kalau dilihat dari definisi yang diungkapkan oleh Neb van 

Esveld seorang pakar ilmu bukum pcrburuhan : seorang pekerja entertainment 

juga termasuk sebagai pekerja. Esveld mendefinisikan bahwa hukum perburuhan 

meliputi pekerjaan yang juga dilakukan oleh swapekerja yang melakukan 

pekerjaan at as tanggung jawab dan resiko sendiri, contohnya seorang dokter yang 

menyembuhkan pasiennya, pelukis yang menerima pesanan lukisan, penyanyi 

yang menghibur dcugan suaranya dan lain-lain?7> 

Dalam Convention on the Rights of the Childs pasal 32 ayat 1 juga 

disehutkan babwa negara-negara peserta mengakui hak anak yang w~jib 

dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan setiap pekerjaan yang mungkin 

berbahaya, mengganggu pendidikan anak merugikan kesebatan anak atau 

perkembangan fisik mental spiritual dan sosial anak. 

26
) Kwnpula.n Unda.ng-unda.ng Kelenagakerja1111 ( Solo : CV Ramadhani, 1986), him. 35. 

27
) Abdul Rahmat Budiono, Hukurn Pcrburub1111 ... .. .. , blm. 5. 
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Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research/literary 

research) yaitu suatu pola · penclitian dcngan mcnuliskan mcngcdit, 

mengklasikfikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tertulis tentang eksploitasi anak dan beban-beban resiko yang 

dihadapi anak sebagai pekerja iklan untuk selanjutnya dilihat dalam perspektif 

hukum Islam. 

2. Sifat pcnelitian 

Penelitian ini bersifat deskript if-analitik. 26
> Y a it u usaha unt uk 

mendeskripsikan cara dan praktek ketja anak dalam dunia iklan yang selanjutnya 

dianalisis dalam perspektifhukum Islam. 

3. Pengumpulan data 

Kebcradaan art is yang cukup sulit unt uk ditcmui karcna faktor Iokasi dan 

jadwal aktivitas yang cukup padat membuat peny11sun sulit untuk melakukan 

wuwuncuru sccuru lungsung, buhkun via c-mull sckullpun. Kurcnunnyu langkah 

langkah yang ditempuh oleh penyusun dalam proses pengumpulan data adalah 

sebagai berikut : pcrtama, data yang relevan yang terkait dengan bintang iklan 

cilik dalam berbagai macam bentuknya (dari buku, tabloid, koran, situs internet 

dan lain-lain) dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi guna dicari generalisasi 

yang menghubungkan an tara data sat u dcngan data lainnya. Maksud dari dicari 

generalisasi yang menghubungkan antara satu data dengan data lainnya adalah 
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pencarian unsur-unsur eksploitasi yang terjadi pada anak sebagai bintang iklan di 

media televisi. Kedua, dari data-data yang sudah terhimpun dalam bent uk global 

akan diupayakan analisisnya dalam perspektif dalil-dalil nonnatifhukum Islam . 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

nonnati£27) Pendekatan yuridis penyusun gunakan ketika melihat obyek hukum 

dalam hal ini adalah anak sebagai bintang iklan dalam kaitannya dengan pasal 

31 dan pasal 32 dalam konvensi hak- hak anak dan UU Kctcnagakcrjaan nomor 

25 pasal 95 dan 96. Scdangkan pendckatan normatif pcnyusun gunakan untuk 

melihat persoalan anak yang melakukan suatu kcgiatan Mu'amalah dalam hal ini 

adalah kerja, terutama ketika dalam pekerjaan yang ditekuninya terdapat 

praktek-praktek eksploitasi terselubung terhadapnya. Selain itu pendekatan ini 

akan digunakan juga dalam melihat persoalan tangung jawab orang tua dalam 

menyikapi eksploitasi yang menimpa anaknya dalam pckcrjaannya. Dan yang 

lebih pokok lagi adalah tinjauan hukum Islam dalam merespon persoalan ini. 

5. Analisis data 

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif

deduktif Met ode induktif yaitu met ode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus dan peristiwa-peristiwa konkret, kemudian dari fakta dan peristiwtersebut 

, 
26

' Soerdjuno Sockanto, Pcnganlar Pcnclitlsu/lukum (Jakarta : Ul Press, 19H6), him. 9. 

27
' ibid, him. 44-45. 
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ditarik kesimpulan umum.28> Mekanisme keijanya adalah : setelah dilakukan 

penelitian tentang para pekerja anak dan bentuk-bentuk eksplopitasinya maka 

akan dibuat sebuah kesimpulan umum tentang eksploitasi tersebut. Metode 

deduktif adalah metode yang berangkat dari kesimpulan umum yang kemudian 

dijabarkan dalam sebuah peristiwa yang bersifat khusus. Langkah-langkah 

kerjanya adalah : dari kesimpulan umum tenta,ng adanya eksploitasi pada diri 

anak ini kemudian akan ditentukan prinsip-prinsip hukum Islam yang berbicara 

tentang eksploitasi kerja pada anak sebagai bintang iklan yang untuk selanjutnya 

akan digunakan untuk mcncntukan status hukum scjumlah kasus khusus tcntang . 
eksploitasi pekerja anak sebugai bintang iklan dalam berbagai aspcknya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam pengarahan skripsi ini, penyusun memuat 

pembahasan sebagai berikut : 

Bah pertama memuat pedahuluan yang bcrisi latar bclakang masalah yang 

dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode pcnclitian dan sistematika 

pembahasan. Dengan adanya bab pendah1.Jluan yang berisi penjelasan awal secara 

umum maka kemudian kajian dilanjutkan untuk menelaah persoalan kerja. 

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang kerja yang berisi : makna 

dan signifikansi keija, filsafat keija dan keija anak dalam berbagai sorotan. 

Telaah tcntang kcrja ini cukup signifikan unt uk dilakukan gun a mclihat posisi 

28> Nana Sudjana, Tuntun1111 Penyusun1111 Karya 1/mia.h : Ma.ka.la.h, Skripsi, Tcsis dan 
DiscJ·fo!Si(Bandung : Sinar Baru Algcsindo, 1997), him. 5-8. 
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kerja dalam Islam, dan yang terpcnting lagi adalah melihat persoalan kerja anak 

dengan menggunakan pendekatan yang interdisiplincr. Sclclah it u akan dibuat 

observasi terhadap anak sebagai bintang iklan. 

Bah kctiga berisikan deskripsi anak sebagai bintang iklan di tclevisi yang 

mencakup de:finisi anak sebagai bintang iklan, penggunaan anak sebagai bintang 

iklan di televisi yang merangkum Jatar belakang pemilihan anak sebagai bintang 

iklan di televisi, posisi anak sebagai bintang iklan televisi dan tanggung 

jawahnya, dan sejumlah profil anak sehagai hintang iklan di telcvisi. Dcskripsi 

tentang anak schagai bintang iklan ini layak unt uk dicant umkan guna 

mengetahui gambaran secara global faktor-faktor pemilihan anak sebagai bintang 

iklan di tclcvisi, signifikansinya dan dampaknya tcrhadap para pcmirsa, scrta 

tidak lupa pula untuk melihat seberapa padat jadwal aktivitas yang ditekuni oleh 

bintang iklan cilik itu sendiri. 

Bah kecmpat bcrisi tinjauan hukum Islam tcrhadap cksploltasi anak 

sebagai bintang iklan di televisi yang berisikan hentuk-hent uk eksploitasi hak

hak anak sehagai bintang iklan di televisi, tanggung jawab orang t ua tcrhadap 

eksploitasi anak sebagai bintang iklan di televisi, dan tinjauan ma~/ai}.ah dan 

mar/arah anak sehagai bintang iklan di televisi. Bah ini adalah bah utama yang 

akan berusaha menganalisis persoalan eksploitasi terhadap hintang iklan cilik di 

media televisi dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Pembahasan dalam 

bab ini dibuat dalam tiga katcgori sebagaimana tcrcantum di atas untuk 

menemukan sudut pandang yang variatif dan multi dimensional. 

Bah keenam adalah pcnutup yang berisi kcsimpulan dan saran saran. 



A Kesimpulan 

BABY 

PENUTUP 

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam pembabasan bab-bab sebelumnya, 

maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keberadaan anak sebagai bintang iklan di televisi kalau dilacak ke akar 

persoalannya ternyata sangat menguntungkan bagi para pengusaha iklan itu 

sendiri. Sebab bintang iklan anak mampu menghipnotis pemirsa yang 

kebanyakan adalab anak untuk mcngikuti langkabnya dcngan mcmbeli 

produk produk yang diiklankannya. Artinya keberadaan anak sebagai bintang 

iklan punya manfaat yang cukup besar bagi pengusaha iklan yang itu 

mungkin tidak bisa dicapai oleh bintang iklan non-anak. Karena memang 

segmen pasar yaug dibidik oleh bintang iklan anak di televisi adalah 

kebanyakan anak-anakjuga. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai bintang iklan di televisi, anak banyak menuai 

eksploitasi dari iklan yang diperankunnya. Eksploitasi-cksploitasi ini 

mencakup fisik, mental, psikologis dan pendidikan. 

3. Kerja anak dengan mengacu pada surat al-Qasbasb ayat 26 tidak 

diperkenankan, karena seharusnya yang layak bekerja adalah orang yang kuat 

dan matang dari berbagai segi. Hukum Islam berpandangan bahwa kerja anak 

sebagai bintang, iklan adalah sesuatu yang terlalu prematur. Karena dalam 

posisinya sebagai anak dia seharusnya mendapatkan nafkah dari wall yang 

menafkahinya. Orang tua yang bertindak sebagai wali juga tidak dapat 
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menutup mata dari banyaknya efek negatif dari kerja dengan melepaskan 

anak secara total di belantara kerja dunia iklan. Sejumlah undang-undang 

yang berbicara tentang anak kebanyakan melarang praktek kerja anak dalam 

beragam variasinya baik itu di pabrik maupun dalam dunia entertaiment. 

Dengan memperhatikan aspek-aspek maf/arab yang inheren dalam pekerjaan 

anak di dunia entertaiment dan dengan menggunakan kacamata bukum Islam 

yang berbasiskan m~laljab dan maq~id a/-syan' ab maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pekerjaan anak di dunia entertaiment secara umwn dan 

dunia iklan secara kbusus tidaklab diperkenankan. 

B. Saran-saran 

I . Secara eksterual dengan menimbang berbagai macam aspek negatif yang 

melingkupi anak ketika bekerja sebagai bintang iklan baik itu di dunia 

entertainment ataupun dunia kerja yang lainnya maka penyusun memberikan 

saran agar praktek kerja anak bendaknya diseleksi dengan ketat. Serta 

beudaknya ada perlindungan bukwn yang amat ketat yang melibatkan 

berbagai pibak terkait baik itu orang tua ataupun institusi negara. 

2. Saran secara internal dalam konteks studi bukum Islam adalah bahwa kajian

kajian yang bersangkutan dengan objek realitas sosial di sekitar kita dalam 

pandangan bukum Islam bendaknya perlu lebib digalakkan. Tujuannya adalah 

kita mempcrkenalkan pada dunia luar babwa ranab bukum Islam tidaklah 

sempit dengan ~erkutat pada persoalan ibadah atau ritualitas belaka tetapi 

juga merambah hampir ke semua sektor kehidupan. 
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3. Urgen pula untuk ditawarkan sebuab pendekatan hukum yang menggunakan 

metode interdisipliner dalam memecabkan sebuah persoalan baik itu 

psikologi sosiologi, antropologi dan sekian disiplin keilmuan lainnya dalam 

pola relasi yang simbiosis mutualis. 

4. Persoalan tentang anak dan segala macam eksploitasi yang menyertainya 

layak untuk dijadikann baban penelitian Iebib lanjut. Misalnya dapat 

dilakukan penelitian pandangan bukum Islam tentang budaya konsumerisme 

di kalangan anak, atau pandangan bukum Islam tentang eksploitasi anak 

scbagai pekcrja sinctron atau cntertaimcnt dan lain scbagainya. 
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LAMPIRAN TERJEMAHAN 

Halaman Fotnote Teijemahan 

9 17 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manus~a dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengeijakan 
apa yang diperintahkan. 

18 :"Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah 
(suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 
Y ahudi, Nasrani, atau Majusi" 

10 20 Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah 
pahala yang besar. I 

I 

21 Sesunggulmya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 
(bagimu): di sisi Allah-lab pahala yang besar. 

11 22 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekeija ( pada kita) karena 
sesunsguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekeija ( pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya" 

21 9 Hai kaumku bekeijalah engkau menurut kemampuanmu 
masing-masing, kelak engkau akan mengetahui apa hasil 
amalanmu 
Dan katakanlah bekeljalah kamu maka Allah dan rasulnnya 

1 

serta orang orang mu'min akan melihat pekeijaaanmu itu 
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui 1 

akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada 1 

kamu apa yang telah kamu keijakan 1 

22 11 Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan 
sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan 
menambah nikmat kepadamu dan jika kainu mengingkari 



LAMPIRAN TERJEMAHAN 

Halaman Fotnote Terjemahan 

9 17 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakamya adalah 
manus~a dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahk.an-Nya kepada mereka dan selalu mengeijakan 
apa yang diperintahkan. 

18 :"Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah 
(suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 
Y ahudi, Nasrani, atau Majusi" 

10 20 Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 
hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lab 
pahala yang besar. I 

I 

21 Ses~ngguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 
(bagimu): di sisi Allah-lab pahala yang besar. 

11 22 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita) karena 
scsunsguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja ( pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya" 

21 9 Hai kaumku bekerjalah engkau menurut kemampuanmu 
masing-masing, kelak engkau akan mengetahui apa basil 
amalanmu 
Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan rasulnnya 

1 

serta orang orang mu'min akan melihat pekerjaaanmu itu 
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui 1 

akan yang ghaib dan yang nyata Ialu diberitakannya kepada 1 

kamu apa yang telah kamu kerjakan 1 

22 11 Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan 
sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan 
menambah nikmat kepadamu dan jika kainu mengingkari 



nikmat-Ku maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih 

Bagi manusia ada malaikat malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran di muka dan dibelakangnya mereka 
menjaganya atas perintah Allah Allah tidak akan merubah 
sutau kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada suatu 

· kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya 
sendiri 

25 16 Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah 
kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah 
Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung 

26 17 

74 16 

75 17 

77 20 

hai orang orang yang beriman janganlah kamu sating makan 
1 

harta kamu sesamamu dengan jalan yang batil kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sendiri. Sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha 
penyayang kepada kamu sekalian 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan I 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakamya adalah I 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 1 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan. 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku 
1 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita) karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja ( pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya" 

Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan 1 
janganlah kamu melemparkan dirimu dalam kebinasaan, dan I 
berinfaklah Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik 



BIOGRAFI ULAMA 

Abu Isqaq al-Syatibi nama lengkapnya Abu Is~aq Ibrahim bin Miisa Mul}.ammad 
al-Lakbmi al-Syathibf. Dia berasal dari suku Arab Lakbmi. Dia dilahirkan di 
daerah bemama Syatiba dan kemudian dewasa dan besar di daerah Granada 
Andalus (Spanyol). la adalah adalah seorang ulama Ushul Fiqh yang bermaZhab 
Maliki. Dia mempunyai minat tinggi pada ilmu Usbul Fiqb. Karyanya yang 
cukup monmnental adalah al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, al-Pti~am dan al
Ifadat wa a/•Irsyadat 

' 
Imam Milik bin Anas Lahir di kota Madinah di daerah negeri Hijaz pada tahun 
712 M d811 meninggal juga di Madinah. Seorang ahli hadis, ahli fiqh, mujtahid 
besar, dan pendiri mazhab Maliki, yang terkenal dengan sebutan Imam Diir al
Hijrah (tokoh panutan penduduk Madinah). ~ama lengkapnya adalah Abd 
Abdullah Milfk bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin 1-Jaris bin Gahnan 
bin Kutall bin Amr bin Hurls al-A~;~bahf. 

Kitab yang ditulisnya al-Muwalfa'dan beberapa kitab yang dinisbahkan 
kepadanya yaitu: kitab ai-Mudawwanah al-kubra yang ditulis oleh salah satu 
muridnya Abdussalam at-Tamukbi. 

Imam Syifi'i Lahir di Gaza Palestina dan meninggal di Fustat (K.airo) Mesir. Ia 
adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli 
fiqh. Nama lengkapnya adalah Abu Abd_Ellah Mul}ammad bin Idrl s al-Syafi'i. 
Dalam bidang hadis ia dikenal dengan Na ~ir as-Sunnah (pembela sunnah Rasul 
Saw.) dan dalam bidang ushul flqh dan flqh ia dikenal sebagai penyusun pertama 
kitab ushul fiqh dan dia sebagai pendiri mazhab Syifi'i. Di antara karya
karyanya adalah: al-Risilah, al-Qiyis, Ibf if, al-Isti}Jsin, kitab lhtilif al-Hadis dan 
yang sangat populer adalah al-Umm 

Hasbl As-Shiddicqy dilahrikan di Lhoksucmawc Acch utara pada tanggal I 0 
Maret 1904, di tengah keluarga ulama dan pejabat. lbunya adalah Tengku Amrah 
sedangkan bapaknnya adalah al-Haj Tengku Muhammad husain ibnu Muhammad 

I 

Suud. Pendidikannya dimulai dari satu ulama ke ulama lainnya di daerah 
Sumatera terutama Aceh, kemudian dilanjutkan di al-Irsyad tetapi dia paling 
banyak menyerap ilmu dengan cara autodidak. Dia adalah uJama yang cukup 
produktif dengan seratus judul buku dan ratusan artikellainnya. Dia meraih dua 
gelar Doktor HC masing-masing dari UNISBA dan lAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Dia menjadi guru besar ilmu fiqh 1960 

Mustafa Alpnad al-Zarqa' adalah seorang pakar flqh dari Suriah. Karyanya yang 
paling monumental adalah al-Fiqh al-Islimi fi Saubihi a/-Jadfd 
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