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HUKUM PENGGUNAAN AIR LIMBAH DAUR ULANG
UNTUK BERSUCI

Oleh : Wahyu Wibisana

Abstrak
Salah satu komponen kebutuhan manusia yang sangat penting adalah air. Keadaan cuaca
alam yang sulit ditebak berimplikasi negatif kepada berbagai komponen kebutuhan manusia
diantaranya air. Keadaan tersebut tentu disebabkan oleh tangan jahil manusia yang
mengeksflorasi alam dengan cara yang salah. Bagi Umat Islam air bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan tubuh, akan tetapi lebih dari itu, air digunakan untuk menjalankan
salah satu ritual menghadap Allah SWT, seperti berwudhu dan mandi besar, atau bersuci
lainnya, karena dalam syari’at Islam, menghadap Allah Swt harus dalam keadaan bersih dan
suci. Sementara itu, keberadaan air yang bersih dan suci dewasa ini semakin sulit dicari. Hal
demikian disebabkan kemarau yang panjang dan juga aliran sungai yang ada sangat
terkonstaminasi dengan limbah pabrik atau sampah. Kendati demikian manusia tidak
menyerah menghadapi keadaan demikian dibantu dengan teknologimodern, air limbah yang
sangat kotor dan najis dapat dirubah menjadi air yang bersih yang dapat digunakan untuk
keperluan ibadah dan lainnya.

Kata kunci: Metodologi, Hukum Islam, Air, bersuci, teknologi, daur ulang.

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal, seluruh makhluk di muka bumi sangat membutuhkan air,
baik manusia, hewan dan tumbuhan, bahkan tanah sekalipun yang dianggap abiotik
juga membutuhkan air, tapa air tanah tidak dapat memberikan kehidupan kepada
lingkungan biotik, tanpa air maka tidak akan ada kehidupan. Sebagaimana firman
Allah SWT:

...االية  )30(...َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

….dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup….(Qs. al-Anbiya’
[21]: 30)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas sangat jelas bahwa air memiliki peran
penting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk di alam semesta tak terkecuali
manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka
konsekuensilogisnya adalah semakin banyak air yang dibutuhkan, baik untuk
dikonsumsi ataupun untuk kepentingan ibadah.

Namun demikian, di sisi lain, ketika manusia membutuhkan air, ketika itu juga
banyak terjadi kerusakan alam yang berimplikasi pada bencana kekeringan karena
kemarau yang panjang, aliran sungai yang terkonstaminasi dengan limbah pabrik.
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Sehingga air bersih dan suci mensucikan sulit untuk ditemukan. Kejadian demikian
menguras akal manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Di antara solusi yang
ditemukan adalah mendaur ulang air limbah dengan menggunakan bantuan
teknologi.

Bagi umat Islam, air digunakan bukan hanya untuk dikonsumsi, akan tetapi
dalam banyak hal, seperti keperluan ibadah. Misalkan syarat untuk melaksanakan
ibadah shalat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mewajibkan
seorang muslim harus mandi besar dan hadas kecil mewajibkan untuk berwudhu
ketika hendak melaksanakan ibadah shalat, sebagaimana firman Allah SWT;

¦ÈÂ�
ÊǪÊǧ¦ÈǂÈǸÌǳ¦�Èń

Ê¤�ÌǶÉǰÈȇ
ÊƾÌȇÈ¢ÈÂ�ÌǶÉǰÈǿȂÉƳÉÂ�¦ȂÉǴ

ÊǈÌǣƢÈǧ�Ê̈ÈȐċǐǳ¦�ÈńÊ¤�ÌǶÉƬÌǸÉǫ�¦È̄
Ê¤�¦ȂÉǼÈǷÈ¡�ÈǺȇ

Êǀċǳ¦�ƢÈȀČºȇÈ¢�Èʮ َوأَْرُجَلُكْم ْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم

ُتْم ُجنُـًبا فَاطَّهَُّروا...االية )6(ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َوِإْن ُكنـْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub Maka mandilah,….(Qs. Al-Maidah [5]: 6)

Al-Qurthubi1 berpandangan terhadap ayat di atas lahir kaidah ushul sebagai
berikut:

»أّن ما ال يتم الواجب إال به واجب مثله«
Sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat menyempurnakan yang wajib
kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut hukumnya sama.

Berdasarkan dalil di atas menunjukan bahwa shalat tidak sah kecuali setelah
bersuci yaitu dengan berwudhu dengan air bersih dan suci. Adapun yang dimaksud
dengan air suci Nabi Muhammad Saw. memberikan sifat-sifatnya melalui hadis yang
diriwayatkan dari Abi Umamah sebagai berikut2:

ثـََنا َمْرَواُن ْبُن ُحمَمَّدٍ  َمْشِقيَّاِن . قَاَال: َحدَّ ثـََنا رِْشدِ حّدثنا َحمُْموُد ْبُن َخاِلٍد ، َواْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد الدِّ يُن . . َحدَّ

�Èǫ���ËÊȆ
ÊǴÊǿƢÈƦÌǳ¦�ÈƨÈǷƢÈǷÉ¢�ÊĺÈ¢�ÌǺÈǟ���

ÇƾÌǠÈǇ�ÊǺÌƥ�
ÊƾÊǋ¦È°�ÌǺÈǟ���Çƶ

ÊǳƢÈǏ�ÉǺÌƥ�ÉƨÈȇÊÂƢÈǠÉǷ�ÈʭÈƘÈƦÌºǻÈ¢��Êċɍ¦�É¾ȂÉǇÈ°�È¾ƢÈǫ��È¾Ƣ َِإنَّ اْلَماَء ال

  .(رواه ابن ماجه)يـَُنِجُّسُه َشْيٌء ، ِإالَّ َما َغَلَب َعَلى رِِحيِه َوَطْعِمِه َوَلْونِهِ 

1 Abu Abdullah al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, (Dar al-Kutub al-Ilmiah: t.th), juz
6, hlm. 80

2 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi: t.th) juz 1, hlm. 174.
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Dari Abu Umamah Al Baahiliy radiyallahu 'anhu beliau berkata, Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya air tidak ada
sesuatupun yang dapat menajiskannya, kecuali yang mendominasi
(mencemari) bau, rasa, dan warnanya". (HR: Ibnu Majah)

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi sa’id al-
Khudri, berbunyi:

 إن املاء طهور ال ينجسه شيء

Sesungguhnya air itu thohur (suci dan mensucikan), tidak ada sesuatupun
yang dapat menajiskannya3

Kedua hadis di atas menyebutkan sifat-sifat air suci dan mensucikan.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di antara solusi untuk memenuhi kebutuhan
air dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dalam prosesnya diduga kuat
menetralisir “sifat-sifat lain”.

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum Islam

Tujuan hidup manusia adalah mencari, mendapatkan dan merasakan kebahagian
lahir bathin. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus mengetahui sumber atau
asal pemberi kebahagian, yaitu Allah Swt. Oleh karena kemampuan akal manusia
terbatas untuk meraih kebahagian tersebut, maka Allah menurunkan petunjuk, agar
kebahagian yang diharapkan dapat diraih. Petunjuk tersebut adalah Wahyu. Di antara
petunjuk yang diturunkan adalah tentang kewajiban umat Islam untuk taat kepada
Allah Swt, Rasul Saw. dan Ulil Amri, sebagaimana disebutkan dalam surat Surat al-
Nisa’ [4]: 59:

�ÊĿ�ÌǶÉƬÌǟÈ±ƢÈǼÈºƫ�ÌÀ
ÊƜÈǧ�ÌǶÉǰÌǼ

ÊǷ�ÊǂÌǷÈÌȋ¦�ÊŅÂÉ¢ÈÂ�È¾ȂÉǇċǂǳ¦�¦ȂÉǠȈ
ÊǗÈ¢ÈÂ�Èċɍ¦�¦ȂÉǠȈ

ÊǗÈ¢�¦ȂÉǼÈǷÈ¡�ÈǺȇ
Êǀċǳ¦�ƢÈȀČºȇÈ¢�Èʮ�Ê¾ȂÉǇċǂǳ¦ÈÂ�

Êċɍ¦�ÈńÊ¤�ÉǽÂČ®ÉǂÈºǧ�
Ç  ÌȆÈǋ

�ÌÈϦ�ÉǺÈǈÌƷÈ¢ÈÂ�ÆǂÌºȈÈƻ�ÈǮ
ÊǳÈ̄�ÊǂÊƻÈÌȉ¦�Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ÈÂ�

ÊċɍÊʪ�ÈÀȂÉǼÊǷÌƚÉºƫ�ÌǶÉƬÌºǼÉǯ�ÌÀ
Ê¤ 59(ِويًال(

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

3 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Maktabah Dar al-Aqsha:
Quwait, 1985) juz 3 hlm. 509.
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(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.

Pandangan al-Razi terhadap ayat di atas, bahwa kewajiban taat kepada Allah
dan Rasul-Nya menunjukan kewajiban taat kepada aturan al-Quran dan al-sunnah,
Sedangkan kewajiban taat kepada ulil amri merupakan petunjuk untuk taat kepada
hukum yang diatur melalui al-Ijma. Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan yakni
terdapat kasus yang ketentuannya tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan as-
Sunnat maka dikembalikan kepada aturan Allah Swt. yakni al-Quran dan as-Sunnat.
Kendati demikian dibutuhkan cara untuk mengembalikannya, cara tersebut adalah
dengan qiyas4.

Berdasarkan pada pandangan al-Razi di atas, maka diketahui bahwa sumber
hukum adalah Al-Qur’an, Sunah, Ijma’, sedangkan qiyas sebagai metode untuk
menggali hukum bagi kasus yang tidak terdapat dalam nash. Salah satu kasus yang
tidak terdapat dalam nash adalah hukum air hasil daur ulang dari air mutanajis atau
musta’mal. Air merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan
ibadah, dan ibadah merupakan petunjuk Allah Swt. untuk meraih kebahagian yang
hakiki.

2. Metodologi

Metode dalam bahasa Indonesia artinya cara, dalam bahasa al-thuruq atau
kaifiyyat. Untuk mengetahui hukum-hukum Allah Swt, maka harus menggunakan
cara. Cara menggali hukum disebut dengan Thuruq Istinbat al-Hukm, kalimat ini
sebutan lain untuk ilmu Ushul Fikih, atau identik dengan Adillat al-Tasyri’, atau
Ushul al-Ahkam. Dalam hal ini al-Razi5 berpendapat:

¤ǾǬǨǳ¦�¾ȂǏϥ�ȏ تعاىل معرفة احكام هللا السبيل اىل 
Tidak ada jalan (cara) untuk mengetahui hukum-hukum Allah kecuali
menggunakan Ushul Fikih.

Keberadaan Ilmu ushul fikih berperan sebagai cara yang menghasilkan solusi
untuk menjawab permasalahan yang terus berkembang. Diantara pembahasan dalam
ilmu Ushul Fikih adalah qiyas yang berperan sebagai suatu metode istinbat hukum.
Dalam pandangan Imam Syafi’i qiyas dan Ijtihad merupakan kalimat yang identik.
Ketika seorang mujtahid hendak melakukan ijtihad, maka metode yang digunakan

4 Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseyn al-Râzŷ, Tafsir al-Razi, (Marji’
Akbar, Dar al-Fikr: t.th) juz 10, hlm. 107
5
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adalah qiyas, begitupun ketika seorang mujtahid hendak melakukan qiyas maka itu
disebut dengan Ijtihad. Pemahaman ini didasarkan pada pandangan Imam Syafi’i6

sebagai berikut:

  مها امسان ملعىن واحد
Kendati Imam Syafi’i dan ulama Ushul Fikih lainnya telah merumuskan qiyas

sebagai suatu metode istinbat hukum, metode ini diduga kuat hanya dapat dilakukan
oleh seorang mujahid yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal ini salah satu
ormas terbesar di Indonesia dalam hal ini Nahdhatul Ulama berpandangan bahwa
kegiatan istinbat hukum yang dimaksud Ulama Ushul Fikih yakni menggali hukum
langsung dari al-Qur’an dan al-Sunnah dirasa sangat sulit. Adapun dalam pengertian
lain istinbat hukum sebagai kegiatan memahami kitab-kitab fikih yang mu’tabar7

dalam ruang lingkup empat madzhab8. Dengan cara yang kedua ini, para ulama NU
dianggap mampu untuk memahami kitab-kitab fikih yang mu’tabar. Oleh karenanya
apabila muncul permasalahan yang berkembang, maka Lajnah Bahstsul Masail akan
menggali dalam kitab-kitab fikih tersebut. Dalam hal ini akan membutuhkan waktu
yang cukup lama, karena akan terjadi pembahasan dan perdebatan.

3. Analisis

Teknologi yang dikembangkan manusia semakin canggih yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Di antara kebutuhan manusia adalah air, baik untuk
dikonsumsi tubuh ataupun untuk keperluan lainnya seperti keperluan ibadah. Air
tersebut harus suci dan bahkan dapat mensucikan. Sementara itu, air suci dan
mensucikan semakin berkurang. Dengan menggunakan teknologi modern,
membantu memberikan solusi antara lain seperti mendaur ulang air limbah yang
bersifat mutanajis dan air lainnya yang bersifat musta’mal menjadi air yang steril
dan bersih serta dapat dikonsumsi secara klinik. Kedua jenis air tersebut dalam
hukum Islam tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dalam 9 daur ulang air dilakukan
dengan cara an-Nazh10, al-Mukatsarah11 dan al-Taghyir12. Adapun air suci yang
dimaksud adalah sebagaimana dibutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. :

6Imâm Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, ar-Risalah, (Dâr al-Fikr, t.th)
hlm. 477.

7 Pujiono, Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Masyarakat, Menguak
Pergeseran Perilaku Kaum Santri, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2012) hlm. 131

8 Anonimous, Hasil-hasil Muktamar NU ke-32, (Makasar 22-27 Maret 2010/6-10
Rabiuts Tsani 1431) hlm. 21.

9 Lihat Fatwa MUI No.2 Tahun 2010
10 Menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut;

sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu
sifatnya.
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  إن املاء طهور ال ينجسه شيء

Sesungguhnya air itu thohur (suci dan mensucikan), tidak ada sesuatupun
yang dapat menajiskannya13

Berdasarkan hadis di atas, yang dimaksud dengan ari suci dan mensucikan
adalah air yang tidak terkena najis apapun. Apabila menggunakan pendekatan
mafhum mukalafah, hadis tersebut dapat difamahami bahwa apabila tidak terdapat
najis apapun maka air tersebut suci dan dapat mensucikan. Dengan demikian yang
menjadi illat kesucian air adalah tidak adanya najis. Hal ini didasarkan pada salah
satu masalik al-Illat (cara mengetahui illat) yaitu bil Ima’ dalam hal ini lafadz Inna
.(إن)

Berkaitan dengan air daur ulang yang telah disterilisasi sehingga dapat
dikonsumsi, najis yang merupakan illat ketidaksucian air tersebut tidak ditemukan.
Dalam hal ini berlaku kaidah ushul14:

فإن احلكم يَُدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً 
Kaidah di atas dapat digunakan untuk mengetahui hukum air suci, dengan kata

lain, air disebut suci apabila tidak terdapat najis, dan berlaku sebaliknya, apabila air
tersebut terdapat najis maka tidak disebut air suci.

Konsekuensi logis dari pemikiran di atas, diterapkan pada air daur ulang
(mutanajis) maka apabila tidak terdapat unsur najis apapun maka air tersebut suci
dan mensucikan. Sementara dengan menggunakan pendekatan qiyas syar’iyyah
adalah sebagai berikut:

11 Menambah air suci lagi mensucikan pada air yang terkena najis (mutanajis) atau
yang berubah (mutaghayyir) tersebut sehingga mencapai volume paling kurang dua kullah;
serta unsur najis da n semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

12 Mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut
dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi
suci lagi mensucikan. Dengan syarat vollum air lebih dari dua kullah dan alat yang
digunakan alat suci.

13 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Maktabah Dar al-Aqsha:
Quwait, 1985) juz 3 hlm. 509.

14 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lâm al-Muwaqi’în, (Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996)
juz 2 hlm. 394.
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Rukun Qiyas Jenis
Asal/Pokok Air Suci
Furu’/Cabang Air Daur Ulang
Hukum Asal Wajib menggunakan air Suci
‘Illat Tidak terdapat najis

Atau menggunakan qiyas iqtirani15, sebagai berikut:

مقدمة كبرى مقدمة صغرى حد وسط نتیجة
Premis mayor Premis minor Middle term Konklusi

Air suci adalah air
yang tidak terdapat

najis apapun

Air daur ulang tidak
terdapat najis

apapun

tidak terdapat
najis apapun

Maka air daur
ulang adalah air

suci.

Selain qiyas iqtirani, dapat juga menggunakan qiyas istitsna’î 16yaitu proposisi
yang tersusun dari dua premis. Premis pertama disebut dengan Syarat (silogisme
eksptik). Premis lainya disebut jawab syarat (wadh’i) berbentuk ketetapan, berikut
operasionalnya:

“Apabila air daur ulang tersebut suci, maka tidak terdapat najis apapun,
dan ternyata tidak terdapat najis apapun maka air tersebut suci”.

Sedangkan apabila menggunakan metode yang digunakan LBM NU, yakni
metode ilhâq al-masâ’il bi nadzâ’irihâ, yakni mempersamakan hukum suatu kasus
atau masalah yang dijawab oleh ulama dalam kitab-kitab mu’tabar terhadap masalah
atau kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama17. Terdapat tiga rukun ilhâq,
yaitu, mulhaq bih, mulhaq ‘alaih dan wajh al-ilhaq, dengan kata lain pendapat ulama
dalam kitab-kitab fikih mu’tabarah dijadikan pokok (ashl) dan kasus atau masalah
baru disebut dengan cabang (far’) sedangkan persamaan antara keduanya disebut
wajh mulhaq (illat).

15 Adapun yang dimaksud dengan qiyâs iqtirânŷ adalah penalaran yang terdiri dari
tiga premis, yakni muqadimah sugra (premis minor)dan muqadimat kubrâ (premis mayor)
dan hadwasat(middle term). Ketiga term (al-Tharf) tersebut disebut dengan al-hudud al-
tsalatsat. Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Kerjasama Latifah Press dengan Fakultas
Syari’ah IAILM Suryalaya: Tasikmalaya, 2009) hlm. 63.

16 ibid., hlm. 63
17 Jaih Mubarah, Fiqh Siyasah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) hlm. 34
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Dalam kasus air daur ulang (mulhaq ‘alaih), yang menjadi salah satu mulhaq
bih-nya (pokok/ashl) adalah dalam kitab Hasyiyah al-Bujayrimi18:

التـُّرَاِب أَْو َطْعُم فَِإْن َصَفا اْلَماُء َوَال تـََغيـَُّر بِِه َطُهَر ( قـَْولُُه فَِإْن َصَفا اْلَماُء ) َأْي : زَاَل رِيُح اْلِمْسِك أَْو َلْونُ 

ِعلَِّة التـَّْنِجيسِ اخلَْلِّ ، َوقـَْولُُه َطُهَر َأْي : َحَكْمَنا ِبَطُهورِيَِّتِه ِالنِْتَفاِء 

Apabila air menjadi jernih dan tidak berubah sama sekali maka sucilah air
itu. Yang dimaksud jernih bahwa bau misik atau warna tanah atau rasa
cukak telah hilang. Yang dimaksud suci bahwa kami menghukumi kesucian
air tersebut karena illat (sebab) penajisan telah tiada

Adapun yang menjadi mulhaq ‘alaih (cabang/far’) adalah air daur ulang,
sedangkan wajh al-ilhaq-nya (illat) adalah tidak terdapat najis. Operasional metode
ilhaq dapat dilihat pada tabel berikut:

Mulhaq Bih Mulhaq ‘alaih Wajh al-ilhâq
Ashl Far’ Illat

Kitab-kitab Fikih
mu’tabar, diantaranya

Hasyiyah al-Bujayrimi.

Daur ulang air Tidak terdapat najis

C. KESIMPULAN

Berdasakan data di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Nash merupakan petunjuk manusia untuk meraih kebahagiaan yang hakiki yang

diyakini telah berakhir, sementara kasus-kasus hukum terus berkembang, maka
diperlukan suatu cara untuk menjawab setiap persoalan yang muncul yaitu
dengan qiyas.

2. Para ulama merumuskan ushul fikih sebagai sebuah metodologi Hukum Islam
adalah untuk dipraktekan pada masalah yang tidak disebut dalam nash.

3. Qiyas dalam prakteknya merupakan metode penggalian hukum yang identik
dengan ijtihad.

4. Kepastian hukum tentang daur ulang air, merupakan salah satu objek hukum
yang dapat diselesaikan dengan metode qiyas.

5. Metode Ilhâq merupakan suatu cara menjawab permasalahan yang baru dengan
pertimbangan kehati-hatian (ihtiyâth) tingkat kesulitan ijtihad.

18 Sulaiman al-Bujayrimi, Hasyiyat al-Bujayrimi ‘ala al-Minhâj, (Marji’ Akbar) hlm
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6. Air daur ulang dengan metode yang ditentukan fikih adalah suci dan
mensucikan.
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