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Abstrok
Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat oleh Rocket Chiken dapat diikuti dengan rnemiliki kupon
yang diperoleh para peserta secara gratis dengan mengisi biodata yang telah disediakan panitia. Sedangkan
undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat oleh Kalteng Pos dapat diikuti oleh peserta jalan sehat dengan
membeli kupon undian seharga Rp 10.000/lembar. Kupon tersebut akan diundi untuk menentukan para
pemenang undian berhadiah. Ditinjau dari hukum Islam, undian berhadiah dalarn kegiatan jalan sehat di
Kota Palangka Raya dilihat dan dua aspek. Pertama, pihak penyelenggara diperbolehkan membagikan
kupon secara gratis pada peserta jalan sehat dengan kata lain hukumnya rnubah, dan undian berhadiah
dengan penjualan kupon dapat mengandung unsur judi serta garar. Kedua, pihak peserta diperbolehkan
membeli kupon undian hanya sebagai syarat formalitas (satu lembar), tidak diperbolehkan peserta nrenrbeli
kupon melebihi syarat fomralitas karena terlalu berharap untuk mendapatkan hadiah undian.

Kata Knnsi: undian berhaclialt.jurli. hukutn lslant

AbstrEct
The lottery in the activities ofa healthy way by Rocket Chicken can be followed by having a coupon free
obtained for participants to fill out the biographical data that has been provided by the committee. Whereas
the lottery in a healthy way by Kalteng Post activities can be followed participants healthy way to buy
lottery tickets for Rp 10,000 / sheet. The coupon will be drawn to determine the wimers of the lottery. In
terms of Islamic law, the activities lottery in Palangka Raya healthy way can be seen from two aspects.
First, the organizers are allowed to distribute coupons for free in a healthy way for participants in other
words the legal permissible (nubah), and lottery with the sale ofcoupons can contain elements of gambling
and garar. Second, the participants are allowed to buy lottery tickets only as a formality requirement (only
one sheet), participants are not allowed to buy a coupon exceeds the requisite fonnalities lor being too hope
to get any reward.

Keywords: lottery, gantbling, Islanic law

A. PENDAHIJLUA}.I

Di kota Palangka Raya sering diadakan ke-

giatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh sebuah

lembaga atau perusahaan. Untuk lebih memeriahkan

kegiatan tersebut, dari pihak penyelenggara menye-

diakan hadiah (doorprize) bagi para peserta yang

beruntung. Agar para peserta kegiatan dapat memi-
Iiki kesempatan memenangkan hadiah tersebut, pe-

serta harus memiki sebuah kupon yang nantinya
akan diundi oleh panitia. Akan tetapi, untuk men-

dapatkan kupon undian tersebut para peserta harus

mengeluarkan sejumlah uang dalam a(ian untuk
membeli kupon atau pun secara gratis. Ternyata,
para peserta yang mengikuti kegiatan jalan sehat

tersebut tidak semata-mata hanya untuk mendapat-

kan kebugaran tubuh, tetapi sebagian peserta meng-

harapkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia.

Hal tersebut terbukti dengan adanya peserta yang

membeli kupon dalam jumlah yang sangat banyak.

Menurut hukum positif, undian telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 ten-

tang Undian. Setiap undian yang diselenggarakan

diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan keten-

tuan yang tercantum dalam undang-undang terse-

but. Meskipun dari segi hukunr positif uremboleh-

kan dan memberi izin untuk menyelenggarakan un-

dian dalam kegiatan jalan sehat, akan tetapi beda

halnya dan segi hukunr lslam. Dalam hukunr Islanr,
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boleli atau tidak,bolehnya melakukan sesuatu tidak
fixnya ailranUhng dhlhm saru siiri sajb; tetapiitanyak
hal yang perlu dilihat seperfi dan segi nraslhliat dhn

mudaratnya. Kedua lial tersebut seringkali menjadi

patokan dalam menentukan hukum suatu tindakan.

Setelah diteliti lebih lanjut dan rrendalam, banrlah

suatu tindakan tersebut dapat digolongkan hukum-

nya ke dalam salah satu dai al-ahkiiut al-khantsah,

apakah itu boleh, wajib. sunnah. makruh, ataupun

haram untuk dilakukan.

Lottery (lnggris) berarri undian. Banyak
macam undian, seperti undian dalam arisan, undian

untuk menentukan nomor pesena pada sebuah per-

lornbaan, dan sebagainya. Akan tetapi ada sebagian

undian yang temrasuk sebagai perjudian, seperti

lotre. Lotre atau undian pada hakikatnya mempu-
nyai pengenian yang sama. Tetapi pengertian yang

berkembang dalam masyarakat amat berbeda. Lotre
dipandang sebagai judi, sedangkan undian tidak.r
Sebagian besar ulama di lndonesia rnengharamkan

segala macam taruhan dan pe{udian, seperti Natro-

nal Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Pada

tahun 60-an, masyarakat di Indonesia pemah dilan-

da oleh lotre, terutama Iotre buntut yang akhimya
dilarang oleh presiden Soekamo dengan Keppres

Nornor 133 Tahun 1965. Presiden mengeluarkan ke-
putusan tersebut karena lotre buntut dianggap dapat

merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai sub-

versi.2

Selain dalam hukum lslarn, larangan pequdi-

ar: juga diatur oleh negara Republik ltrdonesia di
dalanr Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ten-

tang Penertiban Perjudian. Pada pasal I disebutkan
bahwa semua tindak perjudian sebagai kejahatan.

Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 2 pada undang-

undang ini membahas tentang hukuman bagi orang

yang melakukan perjudian. Pada dewasa ini, per-

buatan judi tidak hanya bemama judi. Banyak di-
jumpai jenis-jenis permainan yang tidak menyebut-

kan nama'Judi", akan tetapi dilihat dari pelaksana-

annya rnengandung unsur judi sehingga dapat ter-
masuk sebagai pedudian, seperti tarulian ketika per-

tandingan sepak bola, pacuan kuda, toto gelap (to-
gel), dadugurak, dan sebagainya. Perbuatan judi juga

tidak harus dilakukan pad( suatu tempat tersem-
Dunyi rtau tBmpat kM$Ss. Apatrgi prae amn
yang moderert :.'i ;,. r' l',;):tt r.lilal ,l -'.,h,rnana saja,

kapan saja, d, laja, r,r heutuk
yang bervarias,

Salah sirr lrtn f it:ttt Lr 1' rrr hukum-
nya masih dip, rrr di kllirrrr,i,, .,trrrna pada

masa kini adai lr:tn blrltirrlialr. t rxlian ber-

hadiah sangat ' lrlrrkrri.irrr ,llrn dirl.rrrr bentuk
yang berbeda-l', '.r rnerrrrlilii trrjuan yang ber-

beda. Ada yarr, ,[ukan Lrrrtjian untuk kegiatan

sosial, promosi , tr protluk. tlan scbagainya. Salah

satu jenis unrhlrr yang scring dilakukan adalah un-
dian berhadi.rlr pada kegiatan jatan sehat di Kota
Palangka Rrrva. Menurut penulis perlu dipertanya-
kan. yaitu apakah acara undiah berhadiah tersebut

termasuk kegiatan perjudian? bagaimana huk-umnya

dalam pandangan lslam? Misalkan kegiatan itu ter-
rnasuk dalam kategori judi, maka tidak sedikit umat
muslim di Kota Palangka Raya yang telah melaku-
kan perbuatan haram. Hal tersebut menurut hemat
penulis panting untuk diteliti, karena dari hasil pe-

nelitian ini nantinya akan diketahui hukum meng-

ikuti undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat

yang diadakan di Kota Palangka Raya tersebut dan

bagaimana mestinya undian berhadiah itu dilakukan
menurut pandangan hukum Islam. Hukum Islam

harus selalu relevan terhadap perkembangan zaman
yang terdapat berbagai macam fenomena di masya-

rakat, sehingga dapat selalu menjawab persoalan

yang begitu kompleks untuk masa sekarang ini.

B. KAJIANTEORI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

undian berasal dari kata dasar undi. Undi artinya

"yang dipakai untuk menentukan atau mernilih
untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu".

Sedangkan undian adalah "sesuatu yang diundi".r
Berhadiah berarti ada hadiahnya atau disediakan

hadiah. Dari kedua pengertian tersebut, penulis

mengartikan bahwa undian berhadiah adalah me-

milih seorang pemenang atas hadiah yang telah di-
sediakan dengan cara diundi.

'U ,lt; ttoror. Maslil l:uthi\th: Zaknt. I'l.iik. As r Bi la Lambaea
Ar.rzrr-gan. Jakanar l'l l{aiuGralindo l'e,sadr,2000. h 99.

I M siluk Zuhd;. Maral,:ry'r^r/r.Jakana: Ilaii Mrsirgung. 1993.h. I18.
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Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1954

tentang Undian pasal I ayat 2, kata undian memiliki
art i:

Tiap+iap kesempatan yang diadakan oleh se'
suatu badan untuk mereka yang telah meme-
nuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta
memperoleh hadiah berupa uang atau benda
yang akan diberikan kepada peserta-peserta
yang ditunjuk sebagai pemenang denganjalan
undi atau dengan lain cara menentukan un-
tung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi
oleh peserta sendiri".a

Mengadakan undian berhadiah adalah salah

satu di antara beberapa cara untuk memperoleh

uang ataupun barang dengan mudah. Dari pihak pe-

nyelenggara undian, mereka dengan mudah dapat

memperoleh sejumlah uang dan di pihak lainnya
para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh

hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan

dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk
menjadi peserta dalanr undian berhadiah itu.

Penyelenggarakan undian berhadiah harus ter-

lebih dahulu mendapat izin, kecuali undian-undian
yang dimaksudkan dalam pasal 2 dalam undang-

undang tentang undian, yaitu undian tersebut diada-

kan oleh negara, dan diadakan oleh suatu perkum-

pulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh

suatu perkumpulan yang telah berdiri minimal satu

tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada para

anggota, untuk keperluan sosial.5

Kata jalan memiliki arti "tempat untuk lalu
lintas orang (kendaraan dan sebagainya)".6 Kata

sehat berarti "baik seluruh badan serta bagian-

bagiannya (bebas dari sakit), waras, mendatangkan

kebaikan pada badan".TTidak ada dijelaskan secara

rinci dalam sebuah literatur pengertian jalan sehat.

Tetapi melihat dari pengertian jalan dan sehat di
atas, dapat disimpulkan bahwa jalan sehat adalah

kegiatan berjalan yang dilakukan oleh seseorang

pada waktu dan tempat tertentu yang bertujuan
untuk memperoleh kesehatan dan kebugaran badan.

Jalan sehat di Kota Palangka Raya biasanya

dilaksanakan pada hari Minggu pagi, dari pukul

06.30 WIB sampai dengan selesai. Acara tersebut

'Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentanS Undian, Pasol I ayat
(21.

JUndang-mdang Nornor 22 Tahun 1954 Tenrang Ulldiao, Pasal2.

"lbid,h.17s.
'tbid,h.3ts.

6l

dimulai dengan be{alan n.relalui rute tertentu (dari

sra.l1 sampai finish) yang telah ditentukan pihak
penyelenggara. Setelah semua peserla mencapai

finish, acara selanjutnya yaitu hiburan-hiburan dan

pengundian kupon. Acara pengundian kupon ter-

sebutlah yang paling ditunggu-tunggu oleh para

peserta jalan sehat, karena banyak hadiah yang telah

disediakan oleh panitia untuk peserta yang ber-

untung memenangkan undian. Kegiatan jalan sehat

yang diadakan di Kota Palangka Raya memiliki
beberapa tujuan, yaitu mengajak masyarakat untuk
berolahraga dan hidup sehat, memberikan hiburan

untuk masyarakat, menjalin silaturahmi antar se-

sama dengan berkumpulnya ratusan orang, dan

mempromosikan lembaga atau barang dari per-

usahaan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBA}IASAN
l. Uodim Bertadiah dslem Kegiatsn Jalan Se.het

Rockot Chicken

Di Kota Palangka Raya senng kali diadakan-

nya kegiatan jalan sehat, baik itu diadakan oleh

lembaga-lembaga pemerintah ntaupun perusahaan-

perusahaan. Salah satu tujuan penelitian pada

skripsi penulis, yaitu mengetahui prosedur dan pe-

laksaan undian berhadiah dalam kegiatan.jalan sehat

di Kota Palangka Raya. Penulis melakukan pengunr-

pulan data di lapangar.r untuk n:encapai tujuan te[-
sebut, salah satunya melakukan riset pada Rocket

Chiken.
Rocket Chiken merupakan salah satu restoran

cepat saji. Palangka Raya salah satu kota yalg
dijadikan tempat pembukaan cabang restoran ini.
Pada perayaan ulang tahunnya (khusus Rocket Chi-
ken Palangka Raya), Rocket Chiken nrengadakan

kegiatan jalan sehat. Jalan sehat tersebut diadakan

pada hari Minggu, 12 April 2015 di sekitar daerah

rumah makan Rocket Chiken di jalan Rajawali,

Kota Palangka Raya. Kegiatanjalan sehat dilakukan
dengan tujuan saling berbagi antara costonter otli-
cer dengan pelanggan, sekaligus sebagai pronrosi.

Kegiatan jalan sehat tersebut diikuti oleh masyara-

kat Kota Palangka Raya.8

Supaya lebih memeriahkan dan menanrbah

minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan Jalan

* Wawancam deigan lN (panitia kcgiatan .lalan Sehat llockel ChikcD)
di Palan8ka Raya,27 Mei 2015.

tlndian llerhadiah Pcrspektil tlukurn Islarn (Studi lcrhrdap Kegialan Jalan Schal di Kola l,alan8ka ltaya)
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Sehat Rocket Chiken, pihak penyelenggara juga

rlengadakan undian berhadiah. Berikut ini penjelas-

an nrengenai prosedur dan pelaksanaan undian ber-

hadiah dalarn kegiatan jalan sehat yang diadakan

oleh Rocket Chiken di Kota Palangka Raya.

a. Petsyaratan Pes€r a

Berdasarkan hasil wawancara dengan IN ya-

itu seorang panitia yang mengadakan Jalan Sehat

Rocket Chiken. diketahui bahwa untuk menjadi pe-

sena jalan sehat sebenarnya tidak ada persyaratan

khusus. Akan tetapi, bagi peserta jalan sehat yang

sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti undi-
an berhadiah dalam kegitan Jalan Sehat Rocket Chi-
ken tersebut. harus mendaftar terlebih dahulu untuk

mendapatkan kupon undian. Pendaltaran dapat di-
lakukan di seluruh cabang Rocket Chiken Kota

Palangka Raya. Proses pendaftaran yaitu peserta

terlebih dahulu mengisi biodata yang telah disedia-

kan oleh pihak panitia. Setelah mengisi biodata,
peserta akan diberi kupon undian. Kupon diberikan

kepada peserta yang mendaftar hanya satu lembar,

artinya satu lembar kupon untuk satu peserta. Ku-
pon undian tersebut diberikan secara gratis kepada

peserta yang telah nrendaftar menjadi peserta un-

dian berhadiah.'q

b. Pengadaan I{adiah
Dari keteranngan IN, hadiah undian terdiri

dari berbagai macam barang, dari perabotan rumah

tangga, handphonq dan hadiah utamanya yaitu se-

peda gunung. Dana untuk pengadaan hadiah undian

diperoleh dari Rocket Chiken Ollice dan dari sum-

bangan para sponsor atau patner Rocken Chiken

seperti Nestle dan Teh Botol Sosro. Jadi, dana di
peroleh di Kota Palangka Raya saja. Hal inilah yang

membuat pihak panitia tidak dapat mengadakan

hadiah-hadiah mewah yang harganya cukup mahal

seperti mobil, motor, dan lainnya.l')

'thnt
" lbi,l

panitia pada saat kegiatan jalan sehat berlangsung,

yaitu pada saat peserta jalan sehat melewati rute
yang telah ditentukan. Sepanjang rute jalan sehat

tersebut dibuat beberapa pos tempat pengumpulan

kupon undian.

Setelah kupon undian semua terkumpul dan

semua peserta telah mencapai mencapai garis finlsh,
kemudian para peserta berkumpul untuk menyaksi-
kan pengundian kupon. Pengundian dilakukan oleh
panitia secara langsung dengan disaksikan oleh se-

mua peserta undian dan panitia. Pengundian dilaku-
kan dengan cara memilih kupon yang dikumpulkan

dalam sebuah kotak secara acak. Setelah beberapa

kupon undian terpilih kemudian paniti membacakan

nomor yang tertera pada kupon tersebut. Bagi pe-

serta yang memiliki nomor yang sama dengan no-

mor yang disebutkan oleh panitia, maka dialah yang

menjadi pemenang undian dan berhak membawa

pulang salah satu hadiah undian.ll

2. Undian B€rtadish delem Kegiatan Jalan Sehat

Kalteng Pos

Selain melakukan pengumpulan data pada

Rocket Chiken, penulis juga mengumpulkan data di
lapangan pada Kalteng Pos untuk mengetahui pro-

sedur dan pelaksanaan undian berhadiah pada ke-

giatan jalan sehat di Kota Palangka Raya. Kalteng
Pos merupakan salan satu perusahaan yang mem-
produksi surat kabar dan pemah mengadakan ke-
giatan jalan sehat di Kota Palangka Raya.

Sebelum melakukan sebuah kegiataq tentu-
nya dari pihak penyelenggara harus terlebih dahulu

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan un-

tuk kegiatan tersebut. Jauh-jauh hari panitia sudah

mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiat-

an jalan sehat, baik itu berupa izin dan pihak yang

bersangkutan, pembuatan k-upon, menyediakan ha-

diah undian, dan sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan I.A yang

merupakan seorang Evenr Organizer di Kalteng Pos,

beliau mengatakan bahwa untuk persiapan kegiatan
jalan sehat di Palangka Raya dilakukan I bulan atau

lebih sebelum kegiatan jalan sehat tersebut diada-

kan. Persiapan yang dilakukan itu di antaranya,

meminta izin terlebih dahulu dari pihak terkait se-

eL-Mashlahah, Volurnc 5. Nonor l. Oktobcr 2017

"tbid.

c. Pongutdian Kupon
Undian berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat

Rocket Chiken ini menggunakan media kupon un-

tuk nTemilih pemenang undian dari sekian banyak

peserta. Kupon undian tersebut dikumpulkan oleh



perti Dinas Sosial, Kepolisian, Kesehatan dan lain-

nya.t2

Selain melak-ukan persiapan untuk kegiatan
jalan sehat, pihak panitia juga mempublikasikan

kegiatan jalan sehat ini kepada seluruh masyarakat

di Kota Palangka Raya. Ada beberapa cara yang

dilakukan panitia dalam mempublikasikan kegiatan
jalan sehat tersebut, yaitu dengan memuat peng-

umuman di koran, disiarkan lewat radio, mengguna-

kan baliho yang dipasang di tepi jalan, dan di-
umumkan secara langsung dengan berkeliling di be-

berapa daerah Kota Palangka Raya menggunakan

mobil.rr
Pelaksanaan kegiatan jalan sehat yang diada-

kan oleh Kalteng Pos dilakukan pada hari Minggu
pagi, dimulai dari pukul 05.30 WIB sampai dengan

selesai. Sedangkan untuk tempat kegiatan jalan

sehat, ada dua tempat yang biasanya digunakan oleh

pihak penyelenggara, yaitu stadion Mantikei dan

Bundaran Besar Kota Palangka Raya.

Sama halnya dengan kegiatan Jalan Sehat

Rocket Chiken, dalam kegiatan Jalan Sehat Kalteng
Pos juga diadakan undian berhadiah. Undian ber-

hadiah ini diadakan untuk lebih menarnbah minat

masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan jalan se-

hat. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan

oleh peneliti mengenai prosedur dan pelaksaan undi-

an berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat Kalteng

Pos di Kota Palangka Raya.

8. Persy8r8tan Pgs€rts

Kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Kal-
teng Pos ditujukan untuk masyarakat umum, tidak
ada pengecualian atau syarat tertentu untuk
mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut. Jalan sehat

dapat diikuti oleh siapa saja. Akan tetapi, bagi ma-

syarakat yang ingin mengikuti jalan sehat sekaligus

menjadi peserta dan memiliki kesempatan untuk
mernenangkan undian berhadiah yang telah disedia-

kan dalam kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos, maka

masyarakat tersebut harus terlebih dahulu mendaf-

tar sebagai peserta undian berhadiah.

Berdasarkan keterangan dari I.A, menjadi pe-

serta undian berhadiah caranya cukup mudah, yaitu
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dengan membeli kupon yang telah dibuat oleh pani-

tia. Kupon tersebut seharga Rp 10.000,- per lembar-

nya. Tidak ada batasan jumlah pembelian kupon

bagi masyarakat. Kupon bisa dibeli sebanyak ke-

mauan sesuai dengan kemampuan ekonominya

masing-masing. Selain mendapatkan kupon, peserta

juga mendapatkan beberapa produk barang seperti

koran dan obat-obatan dengan rnembeli kupon ter-

sebut. Hasil penjualan kupon undian digunakan un-

tuk menutupi beberapa pengeluaran untuk kegiatan

jalan sehat.la

Dari hasil wawancara juga diketahui, penjual-

an kupon dilakukan secara langsung oleh para pani-

tia. Penjualan dilakukan di depan kantor Kalteng

Pos. Masyarakat tidak harus membeli kupon apabila

ingin mengikuti kegiatan Jalan Sehat Kalteng Pos.

Pembelian kupon hanya sebagai persyaratan bagi

masyarakat yang ingin menjadi peserta undian ber-

hadiah dalam kegiatan jalan sehat. Jadi, tidak ada

pemaksaan dalam jual beli kupon tersebut. Hasil
penjualan kupon tersebut digunakan untuk me-

nutupi sebagian kecil biaya sarana dan prasarana

pengadaan kegiatan jalan sehat.r5

b. Penyodiaan Walcu, Tempat, dan lladiah
Hadiah undian pada kegiatan Jalan Sehat

Kalteng Pos diperoleh dari dana sendiri darr dan

berbagai pihak yang menyumbangkan hadiah. Ha-

diah-hadiah tersebut disediakan untuk menambah

semangat dan antusias masyarakat Kota Palangka

Raya untuk ikut serta kegiatan Jalan Sehat Kalteng

Pos.

Hadiah undian juga menjadi rejeki bagi peser-

ta yang menang undian, karena dengan modal sedi-

kit mereka memiliki kesempatan untuk mendapat-

kan hadiah yang harganya berlipat ganda dari harga

kupon undian yang dibeli. Seperti yang dikatakan

oleh IA, "kemaren saja tukang bangunan urendapat-

kan sebuah mobil Avanza hanya dengan menrbeli

kupon seharga Rp 10.000,r'.r6

c. Pengundian Kupon

Setelah sernua peserta jalan sehat sampai di
garis filrsfi, maka acara selanjutnya adalah hiburan-

l2wa*ancara dengan lA (Evcat Oryanber Kalterlg Pos) di Palangka

rittufa, 
14 April20l5

"tbid
'1tbid
'"rbid
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hiburan dan pengundian kupon. Berdasarkan obser-

vasi yang dilakukan penulis, pengundian kupon di-
lakukan di atas panggung hiburan yang telah di-
sediakan oleh pihak penyelenggara kegiatan jalan

sehat. Sernua kupon yang telah dikumpulkan dari
para pesena disatukan dalam satu wadah berupa

kotak kaca. Proses pengundian cukup mudah, yaitu
dengan cara nrengaduk-aduk kumpulan kupon ke-

mudian beberapa kupon diambil secara acak. Peng-

anrbilan kupon dilakukan oleh orang-orang tertentu
yang memiliki jabatan penting dalam Kalteng Pos,

pihak sponsor, atau orang yang menyumbang hadiah

tersebut. l7

Selanjutnya adalah acara pembacaan nomor
pada kupon undian. Hal inilah yang paling di-
tunggu-tunggu oleh seluruh peserta undian yang

membuat mereka harap-harap cemas dan berpikir
apakah nomor yang akan dibacakan nantinya adalah

nomor yang sama pada kupon yang ada di tangan-

nya. Ketika nomor yang di arnbil secara acak tadi
dibacakan oleh orang yang mengambil kupon, maka

orang yang mempunyai nomor sama akan dipanggil

naik ke atas panggung untuk penyerahan hadiah.

Perryerahan hadiah dilakukan langsung di atas pang-

gung dan disaksikan oleh seluruh peserta lainnya.

LA menjelaskan, apabila hadiah tersebut sulit untuk
dibawa pulang oleh pemenang, maka hadiah ter-
sebut dibawa kembali ke kantor dan pemenang

dapat mengambil hadiahnya di sana. Tentunya dari

pihak panitia terlebih dahulu mencatat biodata

penlenang tersebut.ls

maslahat, sedangkan kebalikan dari maslahat yaitu
mudarat.le

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariat dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu wajib melaksanakannya,

sunah melaksanakannya, dan mubah melaksanakan-

nya. Kemafsadatan atau kemudaratan pun dibagi
menjadi dua bagian, yaitu haram melaksanakannya

dan makruh melaksanakannya.zo

Apabila terkumpul antara maslahat dan mu-
darat, maka yang harus dipilih adalah yang mas-

lahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila

sama banyaknya (antara maslahat dan mudarat),
maka menolak mudarat lebih utama dari pada me-

raih maslahat, karena menolak mudarat itu sudah

merupakan kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah
fikih berikut:

.a-- ;; .. 3ri ,'Ja:r J'--t

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama
dari pada meraih kemaslahatan".2l

Berkaitan dengan undian berhadiah pada ke-

giatan jalan sehat di Kota Palangka Raya, tentunya
ada mengandung maslahat dan mudaratnya. Menu-

rut penulis selain mengandung kemaslahatan, undi-
an berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota
Palangka Raya juga ada mudaratnya. Mudaratnya

adalah nilai keagamaan pada diri umat muslim dan

harta. Apabila dilihat dari segi materi, kemudaratan

teqadi pada beberapa peserta saja yang sudah mem-

beli kupon undian dalam jumlah yang banyak. Pe-

serta tidak merasa rugi atau keberatan dengan mem-

beli kupon undian dengan jumlah sedikit karena

harganya yang tidak seberapa besar. Walaupun me-

reka tidak mendapatkan hadiah, mereka tidak me-

rasa rugi. Jadi, mereka tidak merasa ada kemudarat-

an dari undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat

tersebut. Akan tetapi, undian berhadiah tersebut

tetap merupakan judi karena mengandung unsur

maisi1 yailu membeli kupon dan untung-untungan.

Kemudaratan akan terjadi terhadap agama. Hal ini
akan berdampak buruk pada agama seorang muslim

dan agama adalah hal yang pertama untuk dipeli-
hara dalam maqd;id asy-syari 'a,ll, selanjutnya jiwa,

rTobservasi kegiatan ialan sehat di Kota Palangka Raya,2l Desember
7014.

'*Wawancara dengan lA (Everl Ot!! nizer Kahenl Pos) di Palan8ka

Rayd. I4 April20l5.

''AM Rahman Dahlan. Usrr ul Fiqh. lakanat Amzah,20l I, h.30E.
t"A. Djazuli, Kaitlah-kaidah Fikih: Katdsh-ksidah Hukum lslsm dalam

Meny el esa i* a n 14 rsa I a h-masa I a h y a ng Pru k t is. h. 2E.

" tbid.,h. 29.
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3. Maslahat dan Mudarat
Tujuan syara' atau yang sering dikenal de-

ngan sebutan naqdsid asy-syati a,lt dalam menetap-

kan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia,

baik di dunia maupurr di akhirat. Menurut lmam

asy-Syathibi, seluruh ulanra sepakat menyimpulkan

bahwa Allah Swt. Menetapkan berbagai ketentuan

syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur

pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk

memelihara lima unsur pokok tersebut merupakan



akal, keturunan, dan harta. Undian berhadiah dalam

kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya dengan

pembagian kupon secara gratis atau pun dibeli dapat

mendatangkan hal yang memudaratkan. Kupon di-
bagikan secara gratis sebenamya hal yang tepat un-

tuk menghindari undian berhadiah itu mengandung

unsur judi. Tetapi ada sebagian peserta yang masih

bersikap tidak jujur dalam mengikuti undian ber-

hadiah tersebut, yaitu dengan menipu pihak panitia

untuk mendapatkan kupon lebih. Perlu ada kesadar-

an dari para peserta bahwa melanggar aturan untuk

mendapatkan kupon yang lebih dapat menzalimi

peserta lainnya. Hadiah yang mereka dapatkan pun

tidak halal untuk dimiliki karena mendapatkannya

dengan cara yang salah.

Sedangkan kupon diperoleh dengan cara d!
beli merupakan kebijakan pihak panitia untuk men-

jual beberapa produk barang sekaligus mendapatkan

dana untuk menutupi pengeluaran biaya penyeleng-

garaan jalan sehat dan undian berhadiah. Penjualan

kupon dengan alasan menghimpun dana untuk me-

nambah biaya penyelenggaraan dan penjualan ku-
pon diperbolehkan dalam sebuah bisnis. Akan te-

tapi, hal tersebut harus dikelola dengan benar agar

dapat rnenghindari suatu perbuatan yang dalam

pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan, salah

satunya mengandung unsur judi.

Penjualan kupon undian berhadiah tanpa di-
batasi jumlah penjualan dapat membuat peserta ber-

sifat boros dengan membeli kupon undian dengan

jumlah yang cukup banyak, karena sebagian peserta

sangat berharap secara berlebihan untuk mendapat-

kan hadiah yang mewah seperti rumah, mobil, mo-

tor dan sebagainya. Menghindari hal tersebut, me-

nurut penulis pihak panitia penyelenggara harus

membuat batasan dalam penjualan kupon undian.

Kupon undian dijual cukup dijual satu lembar untuk

satu peserta, hanya sebagai syarat formalitas meng-

ikuti undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat.

Lebih baik lagi apabila kupon tersebut dibagikan
secara gratis, agar dapat menghindari hal yang di-
larang dalam ajaran Islam. Kaidah fikih sudah men-
jelaskan:

.;i ;sr;, +u ,1:g7 ,\\:6.5 ij;! L!,
Artinya: "Mengambil yang tepercaya dan ber-
buat dengan hati-hati dalam bab ibadah (hu-
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bungan manusia dengan Allah), itulah yang
lebih utama".

Kaidah ini menghendaki bahwa dalam masa-

lah hubungan manusia dengan Allah harus meng-

ambil dasar yang kuat dalilnya dan harus dilakukan

dengan hatiJrati. Mazhab al-Syaf i pada urrumnya

sangat hati-hati karena dalam hubungan tnanusia

dengan Allah diperlukan kepuasan batin, Untuk ke-

puasan batin tersebut diperlukan kehati-hatian da-

lam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tidaklali meng-

herankan apabila seorang muslim telah melakukan

ibadah haji tetapi dia selalu ingin melakukan untuk

yang kedua dan ketiga kalinya, karena dia merasa

pada haj i yang pertama ada kekurangan-kekurang'

annya sehingga batirmya tidak merasa puas. Pada-

hal, haji kedua dan seterusnya hukumnya adalah

sunah."

Bagi peserta jalan sehat yang mengikuti undi-

an berhadiah, harus dapat memilah yang mana yanS

diperbolehkan dan yang mana yang dilarang oleh

syariat. Menurut penulis, berharap untuk mendapat-

kan sebuah hadiah diperbolehkan asalkan tidak ber-

lebihan dan sampai mengeluarkan biaya yang cukup

banyak atau berbuat curang. Berbuat curang sepefti

menipu pihak panitia untuk mendapatkan kupon

undian lebih banyak merupakan perbuatan tlelang-
gar hukunr. Oleh karena itu, tidak halal baginya

untuk memiliki hadiah yang diperolehnya, sesuai

dengan kaidah fikih berikut.

.lr _.+; L;)- 3,r;i riu-ij.- *j: jJ
Artinya: "Setiap tindakan hukum yang menr-
bawa kemafsadatan atau menolak kemasla-
hatan adalah dilarang."2r

Mendapatkan kupon lebih dengan cara nre-

nipu pihak panitia akan membawa kemudaratan

bagi peserta lainnya, karena satu kupon diberikan

untuk satu pesefta jalan sehat. Artinya, dengan

mengambil k-upon lebih dari satu maka ia telah

mengambil hak peserta lainnya, Mengambil hak

orang lain adalah dilarang. Sedangkan bagi peserta

yang memperoleh kupon undian berhadiah dengarr

cara membeli juga perlu memiliki kesadaran dalarn

t2lbid..h. t1E.

'l1A. Djazuli. Xaidah-ksmah l:ikih: Katdah-kaidah !h*un lsta datnnl
Menyelesa ikafi Ma$lah-ntasa la h ),a rry Prakl $. lt. 7 &.

thxlian llcrhadiah I'crspekril llukuurlslarn(Sludi terhn(l.rl1 Kcgi irn.laLrn sch.rtdi Kota I' l ngkal(Ivn)
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itu lebih mengarah bahkan dapat mengandung

unsur judi.

Sebaiknya, penyelurggara kegiatan jalan se-

hat adalah lembaga-lembaga sosial atau instansi-
instansi pemerintah yang konsen di bidang tersebut

atau lembaga-lembaga yang non profit oriented
(tidak mencari keuntungan). Misalkan diselurggara-
kan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dis-
pora), Kernentrian Agama, sekolah atau kampus,

dan sebagainya. Sehingga, tidak ada tujuan untuk
mencari keuntungan secara materi dalam kegiatan
jalan sehat.

PENUTIJP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap undian
berhadiah perspektif hukum Islam terhadap kegiat-

an jalan sehat di Kota Palangka Raya perspektif hu-

kum Islam maka penulis membuat beberapa ke-
simpulan sebagai berikut.
'1. Prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah da-

lam kegiatan jalan sehat oleh Rocket Chicken
yaitu masyarakat harus memiliki kupon undian

terlebih dahulu dengan cara mengisi biodata pe-

serta yang telah disediakan oleh panitia. Kupon
tersebut akan diundi di tempat terbuka untuk me-

nentukan pemenang undian berhadiah. Sedang-

kan prosedur dan pelaksanaan undian berhadiah

dalam kegiatan jalan sehat oleh Kalteng Pos

sama dengan Rocket Chiken. Tetapi pada Kal-
teng Pos, kupon undian dapat dimiliki oleh para

peserta jalan sehat dengan cara membeli seharga

Rp 10.000/lembar, dengan membeli kupon ter-
sebut peserta mendapatkan beberapa produk

barang. Perspektif hukum Islam terhadap undian

berhadiah dalam kegiatan Jalan Sehat di Kota
Palangka Raya dilihat dari dua segi:

a. Segi pesefia. Jika peserta membeli kupon satu

Iembar tidak termasuk judi. Tetapi jika mem-

beli lebih dari satu lembar dengan harapan

untuk mendapatkan hadiah maka termasuk

unsur judi.

b. Segi penyelenggara. Undian berhadiah dalam

kegitan jalan sehat di Kota Palangka Raya

dengan pembagian kupon secara gratis hu-

kumnya boleh. Sedangkan pembagian kupon

dengan cara dijual, dapat mengandung unsur
judi dan garar.

el-Mashlahah, Volurnu 5. Nomor l. Okrobcr 2017

mengikuti sebuah undian berhadiah. Peserta jangan

berharap berlebihan untuk memenangkan hadiah
yang telah disediakan, sehingga n:embeli kupon
diluar batas dari syarat fbrmalitas. Pembelian kupon
di luar batas dari tbnlalitas menurut penulis lebih
mengarah pada perjudian, yaitu adanya niat dari
peserta itu sendiri dan mempertaruhkan harta

mereka, walaupun dari pen.rbelian kupon tersebut
peserta memperoleh beberapa produk barang.

Jadi, menurut penulis undian berhadiah dalam

kegiatan jalan sehat di Kota Palangka Raya itu ada

dua macam, yaitu undian berhadiah yang diharam-
kan dan undian berhadiah yang diperbolehkan. Un-
dian yang diharamkan yaitu apabila:

l. Mengandung unsur judi. Maksudnya adalah dari
peserta, mengharapkan keuntungan yang banyak

dengan modal yang sedikit atau tidak ada pe-

ngorbanan. Sedangkan dari segi penyelenggara,

hadiah yang rrereka sediakan berasal dari uang

hasil penjualan kupon undian berhadiah (uang

para peserta).

2. Mengandung unsur tipuan (gamD.

3. Mengandung mudarat. Mudarat tersebut bukan

dalam bentuk fisik, tetapi nonfisik yaitu merusak

mental seseorang, Seseorang malas untuk beker-
ja mencari rezki yang halal.

Undian berhadiah yang diperbolehkan yaitu

undian berhadiah yang tidak mengandung ketiga
unsur di atas (unsurjudi, gara,; rrudarat). Menurut
penulis, untuk mencegah terjadinya undian ber-

hadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Palangka

Raya yang termasuk dilarang menurut syariat Islam
perlu dilakukan beberapa hal, yaitu:

1, Bagi penyelenggara, kupon undian berhadiah

lebih baik dibagikan secara gratis kepada peserta

jalan sehat dan tidak berusaha mencari dana dari

penjualan kupon untuk penyediaan hadiah.

2. Bagi peserta, jangan terlalu berharap mendapat-

kan hadiah atau nrenjadikan hadiah undian se-

bagai alasan utama mengikuti jalan sehat se-

hingga mengeluarkan biaya yang cukup banyak

dan mempertaruhkannya. Jadikanlah jalan sehat

sebagai ajang silaturahmi dan cara memperoleh

hidup sehat, bukan sebagai tempat untuk men-

dapatkan keuntungan yang banyak dengan modal

yang sedikit atau cara yang nrudah, karena hal



2. Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di
Kota Palangka Raya menurut penulis boleh di-
lakukan, tetapi dengan beberapa ketentuan su-

paya tidak mengarah atau mengandung unsur
judi:

a. Bagi pihak penyelenggara, lebih baik kupon

undian berhadiah dibagikan secara gratis ke-

pada peserta agar terhindar dari permaianan

yang dapat mengandung unsur judi, garat

ataupun status hukumnya yang masih bersifat

syubhat.

b. Bagi peserta, jangan berharap secara berlebih-
an untuk mendapatkan hadiah undian sehing-

ga tidak mendapatkan kupon dengan cara

yang melanggar peraturan dan tidak membeli
kupon dengan jumlah yang banyak melebihi

syarat formal.
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