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PROPOSAL SUMMARY 

Pendahuluan 
Telah ada fatwa dari Lajnah Daimah yang sebetulnya sudah lama dikeluarkan yaitu pada tangal 8 Jumadil 
Awal 1416/ 3 Oktober 1995 mengenai penggunaan software bajakan yang isinya sebagai berikut: 

Pertanyaan: 
Saya bekerja di bidang komputer. Sejak saya mulai bekerja di bidang komputer ini, saya biasa mengkopi dan 
menginstall program untuk bisa dijalankan. Hal itu saya lakukan tanpa membeli CD yang berisi program asli. 
Perlu diketahui, pada CD tersebut terdapat peringatan yang menyebutkan: “Hak cipta dilindungi”, yang 
menyerupai istilah yang tertulis dalam buku: “All rights reserved (semua hak cipta dilindungi)”. Pemilik program 
ini bisa seorang muslim dan bisa juga seorang kafir. Pertanyaan saya, apakah boleh mengkopi atau 
menginstall dengan cara seperti ini atau tidak? 

Jawaban: 
Tidak boleh mengkopi (menginstall) program yang pemegang hak ciptanya melarang, kecuali dengan seizin 
mereka. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
“Hukum mu’amalah antara kaum Muslimin didasarkan pada persyaratan di antara mereka.” [Riwayat al-
Baihaqi dalam kitab as-Sunan al-Kubraa (VII/248), ‘Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (VIII/377), al-Hakim (II/
57 nomor 2309), ad-Daruquthni (II/606 nomor 2854), Abu Dawud (3594). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albany 
dalam Irwaa-ul Ghaliil (V/142 nomor 1303)] 

Sabda beliau yang lain: 

“Tidak dihalalkan harta seseorang kecuali yang didapatkan dengan rela hati.”[ Riwayat al-Baihaqi dalam kitab 
Sunan-nya (VIII/182), Ahmad (V/276, nomor 15488), ad-Daruquthni (II/602 nomor 2849-2850), Abu Ya’la (III/
140 nomor 1570). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albany dalam Irwaa-ul Ghaliil (nomor 1459)] 

Demikian juga sabda beliau: 

“Barang siapa yang lebih dulu mendapatkan suatu hal yang mubah, maka dialah yang paling berhak 
terhadapnya.” 

Baik pemegang hak cipta program itu seorang muslim maupun kafir yang bukan harbi (orang kafir yang tidak 
boleh diperangi), karena hak orang kafir yang bukan harbi harus juga dihormati, sebagaimana halnya dengan 
hak seorang muslim. 
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Wabillahit taufiiq. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para Shahabatnya ridwanullahu ‘alaihim ajma’in. 

Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts Al-'Ilmiyah wal Ifta' (Komite Tetap Riset dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) 
Yang menandatangani fatwa ini: 
Ketua	 	 : Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz 
Wakil ketua	 : Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh 
Anggota	 : Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan dan Syaikh Bakr bin 'Abdullah Abu Zaid 

Sumber: Fatwa Lajnah Ad-Da'imah no. 18453, teks fatwa bisa dirujuk diwebsite http://kulalsalafiyeen.com/vb/
showthread.php?t=13646 

Tujuan 
Mengingat fatwa para Ulama diatas, maka sudah selayaknya kita tidak menggunakan software-software 
bajakan (ilegal), terlebih untuk tujuan dakwah yang bernilai sangat mulia. 

Selain menjaga hak-hak orang lain dengan tidak menggunakan software bajakan, kita juga dihadapkan 
dengan penyediaan fasilitas penunjang dakwah, dan juga perawatannya agar pemanfaatan dari fasilitas bisa 
lebih maksimal. 

Untuk Radio Rodja dan Rodja TV, selain dari kebutuhan primer seperti pemancar radio, ruang studio, kamera, 
jaringan internet dan juga lain-lainnya, membutuhkan fasilitas lain untuk mendukung dari SDMnya dalam 
melakukan tugas kesehariannya guna meningkatkan acara-acara yang ditayangkan untuk Radio Rodja dan 
Rodja TV. Dan fasilitas pendukung tersebut menjadi kebutuhan primer bagi SDM yang menjalankan tugas. 

Fasilitas untuk setiap SDM berupa software dan hardware (PC). Fasilitas ini digunakan untuk kebutuhan live, 
perekaman audio, editing audio, editing video dan lain-lain. Untuk membeli software asli tentunya tidaklah 
murah, ditambah penyediaan PC yang disesuaikan spesifikasinya dengan tugas di Radio Rodja dan Rodja TV. 
Terlebih saat ini Radio Rodja dan Rodja TV memproduksi sendiri siaran-siaran di radio dan tv sehingga 
peralatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan tingkat professional agar hasilnya pun bisa 
menyesuaikan dengan teknologi sekarang dan tentunya agar proses penyediaan konten radio dan tv lebih 
cepat dan maksimal. 
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Perbandingan 

Untuk dunia hardware dan software maka tidak lepas pembahasan dari Mac dan Windows yang sudah 
menjadi familiar digunakan oleh sebagian dan kebanyakan orang. 

1. Mac dibuat langsung oleh Apple dan juga menyediakan Service Centre, sedangkan Windows disediakan 
oleh vendor lain yang terkadang tidak menyediakan Service Centre. 

2. Ketika kita membeli Mac dengan harga semurah-murahnya, maka kita mendapatkan hardware dan OS 
(operating System) disertakan aplikasi pendukung seperti Office (Pages, Numbers, Keynote) dan software 
video editing (iMovie), sedangkan semahal-mahalnya membeli hardware untuk Windows, kita hanya 
mendapatkan OSnya saja tidak disertakan dengan aplikasi pendukungnya. 

3. Aplikasi pendukung di Mac bisa digunakan tanpa batas untuk di semua Mac (hardware) yang kita punya 
asalkan dengan user account yang sama sedangkan Windows berdasarkan hardware. 

4. Mac hampir tidak ada virus yang menyerang dan tingkat security dari OSnya sangat handal sedangkan 
Windows membutuhkan aplikasi security pendukung yang juga ini menjadikan tambahan biaya. 

5. Mac lebih banyak digunakan untuk kebutuhan multimedia dan broadcasting dibandingkan Windows, 
karena Mac lebih stabil. 

Solusi 

Untuk menghemat migrasi tetapi dengan kebutuhan hardware yang maksimal maka kami memutuskan untuk 
Mac, produk dari Apple. Dan pemilihan produknya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk user/kru yang tidak 
bertugas sebagai video editor maka kami menggunakan Apple Mac Mini sedangkan bagi para video editor 
menggunakan Apple iMac. 
Untuk Apple Mac Mini masih membutuhkan display (monitor), keyboard dan juga mouse sedangkan untuk 
iMac sudah tinggal pakai, karena sudah dilengkapi dengan mouse dan keyboard. 



BUDGET 

Kebutuhan Biaya Migrasi 

Dengan rincian sebagai berikut: 

1. APPLE Mac Mini [MGEN2ID/A] = Rp. 10.000.000,- x 10 user = Rp. 100.000.000,- 
2. KONKA TV LED 22 Inch [KL22KK3000] = Rp. 1.600.000,- x 10 user = Rp. 10.600.000,- 
3. LOGITECH Wireless Combo MK240 [920-006499] - White = Rp. 260.000,- x 10 user = Rp. 2.600.000,- 
4. APPLE iMac [ME087] = Rp. 21.500.000,- x 4 user = Rp. 86.000.000,- 
5. Adobe single app = Rp. 3.500.000,-/tahun x 14 apps = Rp. 49.000.000,- 

Total Rp. 248.200.000,- 

No Nama Perangkat Adobe Team

1 Audio Production Mac Mini Adobe Audition

2 Hendy Mac Mini Adobe Audition Audio Production

3 Eric Mac Mini Adobe Audition Audio Production

4 Aditya Mac Mini IT Web

5 Muadz Mac Mini IT Web

6 Acuy iMac Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop

TV

7 Abdurrahman iMac Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop

TV

8 Abdul Ghofar Mac Mini Radio

9 Ari Mac Mini Radio

10 Endang Mac Mini Radio

11 Ali iMac Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop, Adobe After 
Effects

TV

12 Ihsan Mac Mini TV

13 Fawwaz Mac Mini Adobe Audition Radio

14 Agus iMac Adobe Premiere, Adobe 
Photoshop, Adobe After 
Effects

TV



Untuk menyalurkan donasi bisa melalui: 

Bank Syariah Mandiri 
No. Rekening: 756 1212 001 

Atas nama: Yayasan Cahaya Sunnah 
Cabang: Cibubur 

Penutup 

Demikianlah, proposal migrasi ini kami susun, dengan sebetik harapan semoga Allah memudahkan urusan kita 
dalam kebaikan. Hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla semata, kita sandarkan segala harapan dan balasan 
berupa keberkahan yang berlimpah atas ilmu, harta, keluarga, amal dan waktu kita, sehingga membawa 
kebaikan di dunia maupun di akhirat, Aamiin. 

Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, keluarga, 
sahabat dan mereka yang mengikuti jejak dan keteladanannya dengan baik, hingga Hari Kiamat. 

Cileungsi, 10 Dzul Qa’idah 1436 / 25 Agustus 2015 

IT Head Division 

Rudi Priyono

Mudir 

Agus Hasanudin




