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 Bab 1 : Tato 

A. Pengertian 

1. Bahasa 

Tato dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasym (الَوْشم). Dan al-wasym 
secara bahasa berarti al-‘alamah (العالمة)  yaitu tanda. 

2. Istilah 

Sedangkan dalam istilah fiqih, al-wasym didefinisikan sebagai : 

ُرَج  بَْرٍة َحَّتى ََيْ
ِ
َضى غَْرُز الِْجْْلِ ِِب َرقى َأْو ََيْ ُم ُُثى يَُذرُّ عَلَْيِه ِنيََلٌ َأْو ُكْحٌل ِلََيْ  ادلى

Menusuk kulit dengan jarum hingga keluar darah kemudian dimasukkan 
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ke dalamnya tinta atau alkohol hingga berwarna biru atau hijau.1 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tato adalah melukis pada 
kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus, kemudian 
memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu. 

Istilah al-wasyimah (الواشمة) berarti orang yang membuat tato. Sedangkan 
istilah al-mustausyimah (المستوشمة) maknanya adalah orang yang minta 
dibuatkan. 

B. Hukum Tato 
Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa membuat tato pada tubuh 

manusia hukumnya haram. Ada banyak dalil terkait dengan tato, baik di 
dalam Al-Quran Al-Kariem maupun hadist nabawi. 

 
1 Radd al-muhtar ala dur almukhtar jilid 5 halaman 239 
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خَ  ُنَّ  فَ َليُ َغّيِِ ُْم  َوآلُمَرَّنَّ ْاألَنْ َعاِم  آَذاَن  فَ َليُ بَ تُِِكنَّ  ُْم  َوآلُمَرَّنَّ َوألَُمنِِيَ ن َُّهْم  ُهْم  هللِا  َوأُلِضلَّن َّ َوَمْن  ْلَق 
ناا  ْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدْوِن هللِا فَ َقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ُمِبي ْ  يَ تَِّخِذ الشَّ

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-
benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan 
Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang 
menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia 
menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa`: 119) 

Makna mengubah ciptaan Allah SWT menurut Al-Hasan Al-Bashri 
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rahimahullahu salah satunya adalah dengan mentato.2 

 َلَعَن هللاُ اْلَواِصَلَة َواْلُمْستَ ْوِصَلَة َواْلَواِِشََة َواْلُمْستَ ْوِِشَةَ 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam beliau bersabda: “Allah Subhanahu wa Ta’ala melaknati wanita 
yang menyambung rambutnya, dan yang meminta untuk disambungkan, 
wanita yang mentato dan meminta ditatokan.” (HR. Al-Bukhari) 

Dalam hadits Nabi SAW : 

َاِت َخْلَق هللِا  َلَعَن هللاُ الْ  َصاِت َواْلُمتَ َفلَِِجاِت لِْلُحْسِن اْلُمَغّيِِ َواِِشَاِت َواْلُمْستَ ْوِِشَاِت َواْلُمتَ َنمِِ

 
2 Ibnu Jarir Ath-Thabari, 4/285, Tafsir Ibnu Katsir, 1/569 
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 تَ َعاَل 
Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu‘anhu berkata: “Allah melaknat 
perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, yang 
mencukur rambut (alis), dan yang mengikir giginya untuk memperindah, 
yang mengubah ciptaan Allah SWT (HR. Bukhari) 

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi’iyah 
memandang bahwa membuat tato pada tubuh manusia itu termasuk dosa 
besar. 

Sedangkan sebagian ulama berikutnya dari mazhab Al-Malikiyah 
mengatakan bahwa mentato itu karahiyah (tidak disukai). 

1. Pengecualian Hukum 

Meski secara umum para ulama mengharamkan tato pada tubuh 
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manusia, namun sebagian ulama memberi pengecualian dengan catatan 
tertentu sehingga hukumnya menjadi boleh. Di antaranya bila tato 
dimanfaatkan sebagai sarana pengobatan yang bersifat darurat. Maka oleh 
sebagian ulama hal itu dibolehkan, dengan kaidah fiqhiyah yang populer, 
yaitu  

ُرورَاِت تُِبيُح اْلَمْحظُورَاتِ   الضَّ
Kedaruratan itu membolehkan larangan 

Namun alasan ini oleh sebagian ulama yang lain tidak bisa diterima, 
mengingat bahwa ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak 
menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, dan Allah SWT tidak menurunkan 
obat dari barang-barang yang diharamkan. 

2. Kenajisan Tato 
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Ketika seseorang membuat tato pada tubuhnya, sebenarnya ada darah 
yang keluar dari tubuh dan terjebak di dalam tato itu. Oleh karena itu para 
ulama mengharamkan tato karena mengandung najis. 

Namun mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa darah yang masih 
segar pada tato memang najis dan harus dihilangkan. Namun bila bekas najis 
itu sudah mengering dan tidak bisa dihilangkan lagi, hukumnya tidak 
mengapa. Bahkan seseorang boleh shalat dengan tetap ada tatonya. 3 

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa bila pada tato itu ada darah, 
memang hukumnya najis. Namun dalam hal ini najisnya termasuk yang 
dimaafkan. Dan seseorang tidak dibebani untuk menghilangkannya. Shalat 
dengan badan bertato pun hukumnya sah.4 

 
3 Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 1 halaman 220 

4 Raudhatut-talibin, jilid 1 halaman 275 
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Sedangkan mazhab Asy-Syafi’iyah berpendapat bahwa darah itu wajib 
dihilangkan, selama tidak membahayakan. Tetapi bila membahayakan, tidak 
harus dihilangkan. Tidak ada dosa atasnya bila telah bertaubat. Shalatnya 
pun sah bahkan sah juga bila menjadi imam.5  

C. Tato Tidak Membasahi Air Wudhu dan Mandi 
Alasan lain yang sering dikemukakan orang ketika melarang membuat 

tato pada tubuh adalah karena tato dianggap menjadi penghalang 
sampainya air wudhu atau mandi janabah ke kulit. Sehingga wudhu atau 
mandi janabah menjadi tidak sah, karena bagian yang ada tatonya tidak 
terkena air. 

Namun pendapat ini kurang mendapat dukungan, sebab yang 
sebenarnya terjadi tidak demikian. Karena tato yang merupakan rajah pada 

 
5 Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 191 
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kulit itu tidak membentuk lapisan yang menghalangi basahnya kulit dari air 
wudhu’ dan mandi janabah. 

Warna yang ada pada tato itu berada di dalam kulit dan bukan di luar 
kulit atau di atasnya. Sehingga pada hakikatnya,  air tidak terhalang untuk 
membasahi kulit. 

D. Jasa Membuat Tato 
Para ulama sepakat bahwa jasa untuk membuatkan tato pada orang lain 

hukumnya haram. Bahkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pemasukan dari 
jasa membuat tato itu termasuk suht.6 

ْحَت   ُهْم ُيَسارُِعوَن ِف اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّ ن ْ  لَِبْئَس َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ َوتَ َرى َكِثّياا مِِ

 
6 Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 5 halaman 292 
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Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka  bersegera membuat 
dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk 
apa yang mereka telah kerjakan itu. (QS. Al-Maidah : 62) 
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Bab 2 : Operasi Kecantikan 

Di masa sekarang ini banyak dilakukan bukan hanya oleh para wanita, 
tetapi juga oleh para laki-laki. Biasanya orang-orang yang ingin memperbaiki 
bentuk tubuhnya melakukan bedah ini, dengan berbagai macam motivasi 
dan kepentingannya. 

A. Pengertian 
Di dalam bahasa Arab bedah kecantikan ini sering diistilahkan dengan al-

jirahah at-tajmiliyah ( التجميلية  الجراحة ). Dan dalam bahasa Inggris sering 
diisitilahkan dengan cosmetic surgery. 

Bedah kecantikan adalah bagian dari bedah plastik yang merupakan salah 
satu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau 
memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.  

B. Jenis Bedah Plastik 



 

15 

Sebenarnya yang termasuk di dalam bedah plastik sendiri tidak melulu 
hanya bedah kosmetik seperti yang dipikirkan banyak orang.  

Tetapi di dalam bedah plastik juga ada bentuk rekonstruksi, contohnya 
rekonstruksi karena cacat bawaan misalnya bibir sumbing, keloid, luka bakar, 
segala macam bentuk luka yang sukar sembuh sehingga dalam 
kesehariannya sering sebagai konsultan dari dokter bedah lain, dimana 
terdapat masalah penutupan luka yang sulit. 

Operasi kecantikan adalah bagian dari bedah plastik yang umumnya 
bertujuan lebih kepada estetika, baik dalam rangka memperbaiki cacat yang 
ada, atau untuk menambahi atau mengurangi yang lebih didasarkan kepada 
selera. 

C. Operasi Kecantikan 
Di antara contoh nyata dari operasi kecantikan yang harus diwaspadai 
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antara lain : 

1. Suntikan Pelarut Lemak  

Suntikan untuk pelarut lemak dengan Mesotherapy dan Lipodissolve. 
Lipodissolve adalah suntikan bahan kimia yang tujuannya untuk menembak 
lemak keras di tubuh. Sedangkan Mesotherapy adalah suntikan dengan dosis 
yang lebih kecil di lapisan kulit tertentu.  

"Apakah bahan kimia yang dipakai aman, tindakan ini menyebabkan rasa 
sakit, bengkak, benjolan keras, kulit bernanah dan penyimpangan kontur. 
Bisa terjadi kerusakan pengendalian lemak dalam jangka panjang," kata Dr. 
Susan Kaweski dari Aesthetic Arts Institute of Plastic Surgery di San Diego.  

2. Operasi Merampingkan Kaki 

Prosedur bedah ini dilakukan untuk membuat kaki terlihat seksi dengan 
rasa sakit yang minimal. Caranya dengan melakukan suntikan disekitar kaki 



 

17 

kemudian dokter membentuk kembali kakinya sehingga rasa sakitnya 
sedikit. Operasi ini memperpendek jari-jari kaki atau mengecilkan bentuk 
kaki.  

Dokter biasanya menyuntikkan lemak di alas kaki dengan kolagen atau 
zat lain. "Komplikasinya bisa dari infeksi, cedera saraf, bahkan mengalami 
kesakitan ketika berjalan," kata Presiden American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society Dr. Glenn B. Pfeffer. 

Perempuan yang melakukan operasi ini kebanyakn berharap bisa 
memiliki kaki yang indah sehingga bebas menggunakan sepatu jenis apapun 
terutama sepatu tumit tinggi. 

3. Suntikan Zat Permanen 

Memasukkan zat secara permanen melalui suntikan seperti gel atau 
silikon cair banyak dilakukan untuk membuat bibir terlihat penuh atau 
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menghilangkan keriput. Zat tersebut dimasukkan secara permanen ke 
tubuh.  

Namun tindakan seperti itu telah banyak menimbulkan komplikasi 
bahkan banyak kejadian perempuan yang wajahnya terlihat aneh dengan 
bentuk muka yang sama terutama hidung dan mulut bagi para perempuan 
yang telah melakukan operasi seperti ini.  

Zat itu tidak akan hilang begitu sudah dimasukkan ke tubuh bahkan 
dengan suntikan yang tidak permanen sekalipun zat itu akan terus menetap 
ditubuh. 

4. Suntikan Memperbesar Payudara 

Operasi untuk membuat payudara penuh lemak tanpa meninggalkan 
bekas luka. Dokter yang melakukan ini biasanya menggunakan lemak yang 
diambil dari pantat dan paha yang kemudian dimurnikan.  
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Namun ahli bedah dari American Society for Aesthetic Plastic Surgery 
mengatakan tindakan menanam lemak dari bagian tubuh di tempat lain 
berpotensi memicu terjadinya kanker payudara.  

5. Operasi Memanjangkan Kaki 

Operasi untuk menambah panjang kaki beberapa inchi ini menggunakan 
alat seperti sekrup yang melekat pada kaki untuk memperluas ruang tulang-
tulang kaki. Bedah seperti ini banyak dilakukan di China dan negara Asia.  

"Ini adalah tindakan yang esktrim ketika Anda berbicara dengan mereka 
yang telah melakukan operasi seperti ini Anda akan melihat wajah kesakitan 
mereka ketika berjalan," kata Roth.  

6. Tanam Lemak di Bokong  

Tidak seperti payudara yang disuntik dengan silikon berbentuk gel atau 
garam, buttock implants menggunakan bongkahan silikon yang padat yang 
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ditaruh di lapisan fibrosa otot pantat.  

Hasilnya bokong menjadi lebih bulat dan berisi di bagian belakangnya. 
Tapi ada risiko terkena infeksi yang tinggi karena operasi ini dilakukan di 
sekitar anus dimana banyak kuman di daerah itu. 

7. Mentato Untuk Make Up Permanen 

Wanita yang melakukan tato untuk make up kebanyakan karena tidak 
ingin repot setiap pagi harus membentuk alis atau bibir.  

Padahal sekali tato dibuat sangat sulit dihilangkan. Apalagi daerah yang 
ditato adalah jaringan yang lembut seperti kelopak mata atau bibir. 

8. Perawatan Wajah Ekstrim 

Banyak perempuan yang melakukan perawatan atau facial wajah dengan 
ekstrim seperti mengencangkan kulit wajah (face lift) atau menghilangkan 
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keriput.  

Tapi banyak pasien yang mukanya rusak karena jahitan yang gagal 
setelah melakukan sedot lemak di wajah. Ada lagi cara dengan menggunakan 
suntik laser CO2 yang membuat wajah merah selama berminggu-minggu. 

9. Breast Implant 

Breast implant beresiko mulai dari infeksi, hilangnya rasa sensasi di 
puting, payudara menjadi tidak simetris, tidak bisa menyusui dan komplikasi 
lainnya. 

10. Melakukan Bedah Dengan Yang Bukan Ahlinya 

Bukan rahasia umum lagi tingginya permintaan operasi kecantikan 
membuat ini menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.  

Tapi sayangnya tidak semua dokter yang melakukan pembedahan adalah 
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dokter yang benar-benar ahlinya. Bahkan kegiatan seperti ini banyak 
dilakukan oleh para pembedah itu di hotel atau gedung bawah tanah agar 
biayanya miring. 

D. Hukum Operasi Kecantikan 
Sebagai salah satu bentuk kemajuan di dalam teknologi kedokteran 

modern, operasi kecantikan sesungguhnya bebas nilai. Maksudnya, temuan 
dan perkembangan teknologi modern ini bisa saja hukumnya halal, manakala 
dilakukan dengan tujuan yang halal dan dengan tata cara yang halal pula. 

Dan sebaliknya, dengan tujuan yang tidak halal, atau dengan cara yang 
tidak halal, maka operasi kecantikan pun bisa juga berubah hukumnya 
menjadi tidak halal. 

1. Tujuan 

Ada dua macam tujuan dalam operasi kecantikan ini, yaitu tujuan yang 
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halal dan tujuan yang haram.  

a. Tujuan Yang Halal 
Di antara tujuan yang halal adalah untuk penyembuhan medis atau 

memperbaiki bagian tubuh yang cacat secara estetika.  

▪ Luka Bakar 

Dalam kasus penyembuhan, operasi kecantikan ini sangat diperlukan dan 
halal hukumnya. Contohnya adalah untuk mengatasi luka bakar pada tubuh 
korban. Pasien yang mengalami luka bakar lebih dari 30 persen pada 
permukaan tubuhnya, dengan cara konvensional akan membutuhkan masa 
pemulihan penuh hingga dua tahun lamanya. Itu pun dengan cacat yang 
merusak keindahan tubuh seumur hidup. 

Dengan kemajuan teknologi surgery saat ini, korban luka bakar dapat 
menjalani operasi plastik, dimana kelebihannya dapat menghilangkan bekas 
luka tersebut dengan cepat dan juga hilangnya rasa sakit. 
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Luka bakar dapat disembuhkan dengan mengganti lapisan kulit yang 
rusak dengan cara melakukan operasi pencangkokan kulit. Dan tujuan ini 
tentu saja halal, karena memang untuk mengembalikan cacat dan kerusakan 
pada kulit akibat luka bakar. 

▪ Bibir Sumbing 

Contoh lain dari tujuan yang baik adalah untuk memperbaiki bibir yang 
sumbing sejak lahir atau robek karena luka.  

b. Tujuan Yang Haram 
Sedang tujuan operasi kecantikan yang haram adalah mengubah apa-apa 

yang sebenarnya sudah benar dan sehat serta normal. Namun karena 
tuntutan hawa nasfu, apa yang sudah benar, sehat dan normal itu kemudian 
'diobrak-abrik' dan dipermak sedemikian rupa, sehingga berubah dari 
wujudnya semula. 

Tujuannya bukan untuk kepentingan kesehatan, dan juga mengubah 
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cacat dan aib, tetapi semata-mata tuntutan estetika yang tidak proporsional.  

Contoh sederhananya adalah hidung yang sebenarnya sudah normal 
untuk ukuran rata-rata bangsa Indonesia, lalu kemudian dioperasi agar 
mancung.  

Sedangkan hidung yang aslinya benar-benar pesek sehingga tidak sedap 
dipandang, mungkin karena kecelakaan atau cacat bawaan dari lahir, tentu 
lain lagi hukumnya. Apalagi bila pemiliknya menjadi objek ejekan semua 
orang, karena hidungnya rata dengan wajah. Kalau seandainya dia ingin 
melakukan operasi menambahkan tulang hidung agar hidungnya menonjol 
keluar, tentu motivasinya bisa diterima. 

2. Tata Cara 

Selain masalah tujuan, kehalalan operasi kecantikan ini juga ditentukan 
dari sisi metode yang harus dijamin aman dan memenuhi standar yang telah 
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ditetapkan dalam dunia medis.  

Sebab walaupun tujuannya baik, tetapi bila tata cara yang digunakan 
tidak aman atau malah membahayakan, maka hukumnya tetap haram.  

Contohnya adalah menyerahkan bedah kecantikan ini kepada orang-
orang yang bukan ahlinya secara medis. Barangkali dengan alasan kurangya 
biaya, maka resiko kecelakaan bisa terjadi.  

Akibatnya, alih-alih bisa pulih normal, yang terjadi malah cacat seumur 
hidup. Bukan hanya tidak sembuh, tetapi penampilan tubuh menjadi rusak 
dan menyeramkan. Kalau kita cari di internet, banyak sekali contoh operasi 
kecantika yang gagal, sehingga malah menampilkan wajah-wajah yang malah 
menyeramkan. Naudzubillah. 


