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:

YANG DIHARAMKAN DARI BABI
Kajian terhadap Q.S. al-Baqarah Q) ayat 173

ZainalArifin
Dosen Fak Dqkwah dan llmu Komunikasi UIN SU,

Alumni Sj Universiti Malaya Kuala Lumpur, 52 Univ.
(Jmmu Darman Sudan, SI Uniu al-Azhar Kairo, Mesit,

danmondok di Gontor Jowa Timur

Abstrak

melarang memakan seluruh babi (daging dan turunannya).

Kata kunci: Babi, daging, lemak, al-Baqarah ayat 173.
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Pendahuluan

Tulisan ini adalah kajian ayat 173 dari surat al-Baqarah' Tulisan

ini muncul dari tiga pengalaman. Pertama, dari kunjungan penulis ke

frvIP (I slamic Manifacturing Pr aktice) diPerak, Malaysia, Desember

2}ll. Pada saat itu pemilik IMP berkata: "Bahwa manusia modern

tidak dapat lepas dariolahan babi." Kedua, saat penulis melihat di mej a

Ketua Umum MUI Sumut, gambar babi, di mana pada gambar itu,

seluruh organ tubuh babi dapat digunakan demi kepentingan manusia.

Ketiga,saat penulis bertemu dengan iparyang bekerja di Kapal Pesiar

di Eiopa da., emerita. Dia berkata: "Bahwa hampir seluruh makanan

di kapal, menggunakan olahan babi. Itu karena babi adalah makanan

dengan harga murah. Untuk babi, kapal pesiar memiliki alat sendiri

,ntit -.ngolah babi menjadi galetin, guna dicampur dalam membuat

kue, makanan dan minuman berupa es cream'"

Sejaklslam diturunkan masalah makanan halal haram telah dikaji

dan dibahas. Namun pembahasan ini menjadi penting untuk dikaji

karena olahan babi saat ini telah melingkari hidup manusia, tidak

terkecuali muslim di dalamnya. Bahkan dalam ibadah haji pun,

KerajaanArabSaudisendirimewajibkansuntikmangenitisyang
berasal dari organ tubuh babi. walau pun kemudian telah ditemukan

vaksin yang tidak berasal dari babi'

Tulisan ini menggunakan metode diskriptif analitik. Ia dapat

dibagipadaempatalasanyangmenjadititikperbedaan Pertama,teks

Alquran dan pemahaman para mufasir tentang lahm khinzir/dagtng

baii; kedua, hubungan ayat satu dengan yang lain; ketiga'daging dan

lemak babi, yang dlpat dipahami dari Hadis dan Alkitab. Sebelum

memasuki isi kajian, ada baiknya dituliskan terlebih dahulu manfaat

dan mudarat dari babi. Dengan demikian sub judul ini memiliki empat

bagian,sehinggatulisaninimenjadisepertiterteraberikutini:

1. Manfaatkan Babi dan MudaratnYa

Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang

dan berhidu.,g lemper dan merupakan hewan yang aslinya berasal

dari Eurasia. Kadang juga dirujuk sebagai khinzir (bahasa Arab)

Babi adalah omniro.a, yang berarti mereka mengonsumsi baik daging

maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia

1
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yang paling cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara
dibandingkan dengan anjing dan kucing.t

Babi adalah hewan yang hampir seluruh tubuhnya dapat
dimanfaatkan. Berikut ini penulis kutip apa saja yang dapat
dimanfaatkan dan dioleh dari babi untuk kemaslahatan manusia. (1)
Daging babi2 digunakan untuk pencampuran dalam bakso, siomay,
bakni goreng (B1,2), sate jerohan. (2) Tulang Babi, biasanyaberedar
di pasaran dalam bentuk gelatin, arung tulang, dan bahan lem. Dari
gslatin akan dihasllkan soft capsule obat, dan permen. Sedangkan
uang tulang biasanya digunakan untuk filter air minum. (3) Bulu Babi,
tmtuk dibuat kuas roti, kuas kosmetik, kuas cat tembok dan kuas lukis.
(4) Kotoran (/eses) babi dapat digunakan untuk pupuk.' (5) Lemak babi
dapat diolah menjadi beberapa produk makanan, yaitu (a) emulsifier
makanan,a (b) lemak babi (larQ,s (c) minyak,6 dan (d) gliserin.? (6)
Organ dalam babi. Penggunaan organ dalain babi antara lain sebagai
berikut : (6a) Tran spl antasi, mi salnya transpl antasi ginj al, j antung dan

t http://id.wikipedia.orglrvilii/Babi diunduh tanggal 20 Oktob er 2012
2 Tekstumya empuk, serat halus, tersedia di pasaran dengan harga sangat muratt

msrlya lezat sebagai sumber protein hewani.
3 Hal ini sudah dilalekan di Jepang untuk tanaman apel dan sayur-sa)'urall

Di Indonesia metode ini juga dilalerkan di daerah Batu RaderL Wonosobo, dan
Temanggung.

a Emulsifier makanan. Pengemulsi digunakan untuk mengekalkan lemak yang
tenebar di dalam air atau titisan air yang tersebar di dalam lemak. Makanan yang
rembutuhkanpengemulsi ini antara lain mayonaise, es krirq coklag dan malgarin
Tanpa bahan pengemulsi ini, maka akan muncul dua lapisan yang tidak saling
mryatu dalam makarnn tersebut. Bahan yang dijadikan pengelmusi adalah lesitin
dan turunan asam lemak sepe rti digliserida dan monogliserida. Sumber pengemulsi
rmrngkin datang dari tumbuhan atau hewan. Biasanya pada hewan sumbernya
dalah babi. Tapi bahan yang biasa digunakan sebagai emulsi adalah lesitin. Bahan
ini biasanya berasal dari kuning telur atau kacang soya. Tetapi pengemulsi yang
&-buat dari mono atau digliseridaperlu dilftat lagi sumbernya.

s Lard (lemak babi) merupakan lemak yang diolah (rendering) dari lemak
bdi. Sumbernya dapat berasal dari seluruh bagian babi. Kualitas terbask lard
diperoleh dari lemak yang berada di sekitar ginjal. Sedangkan kualitas terendah
berasal dari lemakyang berada di sekitarusus kecil. Sebagai bahanminyak makarl
penggunaannya cukup luas dalam beftagai masakan. Karena titik lelehuya lebih
tinggi dari mentega, maka penggunaan lard dalam pembuatan kulit pie dapat
menghasilkan produk yang lebih reryah. Selain fu lard juga digunakan dalam
pmbuatan jenis-jenis kue pastry agar tekstur danflavor (rasa) yang dihasilkan
meningkat. Penggunaan lainnya adalah sebagai salah satu bahan pembuatan sabun

6 Minyak babi biasanya digunakan untuk penyedap aneka masakan seperti bakmi
dan aneka masakan seafood-

7 Penggunaan gliserin pada babi biasanya unhrk pembuatan softdrink, sabu4
rbnfacial-hand and body lotion.
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untuk casing atau pembungkus sosis.8

Enam bagian dari babi ini dapat dilihat gambarnya dalam lampiran

I di akhir tulisan ini. Berikut ini mudarat babi:

Babi secara umum adalah kontainer (tempat penampung)

penyakit yang ditularkan babi seperti, pengerasan urat nadi,

naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (angina

pectoris), radang (nyeri) pada sendi-sendi tubuh'

berkembang di musim panas karena medium (dibawa oleh) babi.

Adapun lemak punggung (back fat) tebat dan mudah rusak oleh

diunduh tanggal 20
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proses ransiditas oksidatif (tengik), tidak layak dikonsumsi
manusia.

DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat buruk babi
dapat menular ke manusia. Beberapa sifat buruk babi seperti,
binatang paling rakus, kotor, dan jorok di kelasnya. Kemudian
kerakusannya tidak tertandingi hewan lain, serta suka memakan
bangkai dan kotorannya sendiri; dan kotoran manusia pun dimakannya.
Sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Untuk memuaskan
sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi
perutnya, lalu dimakan kembali. Lebih lanjut kadang ia mengencingi
pakannya terlebih dahulu sebelum dimakan. e

2. Penafsiran QS 32173 Tentang "Daging Babi"
b

#: fi P. -t'",lrL'o /.4t ds i'Ait 
-z; ;ii'A' ?" c"l

@r*:3P
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, dogng babi, dan binatang yang (ketil<a disembelih) disebut
(nama) selain Allahto. Tetapi barangsiapa dalam keodaan terpaksa
(memal<annya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui bqtqs, mal<a tidak qds dosa baginya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Merujuk kepada QS al-Baqarah ayat 173 di atas bahwa daging
babi adalah haram dimakan.' Ali As-Sabuni mengutip : Ayat ini secara
harfiah bertuliskan "daging babi" dan dari sini Dahiriyah berpendapat
bahwa yang diharamkan adalah dagingnya saja, tidak lemaknya.
Sementara mayoritas ulama mengharamkan daging dan lemaknya. Ini
adalah pendapat yang benar. Disebutkan dan dikhususkan 'daging'
karena ingin mengharamkan'ain/fisikny a.11

As-Sabuni lebih lanjut mengutip. "[Ilama berbeda pendapat untuk
memanfaatkan rambut babi. Abu Hanifah dan Malik, berpendapat
boleh digunakan sebagai benang penjahit. Syafii haram, dan Abu
Yusuf makruh. Qurthubi (w 671H) berkata. "Semua dari babi haram,

'q trttp://www. sehatislamy.c om/20l2106 I
r0 Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelilun yang

reqvebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.
tt 'Ali as-Saburtr, Tafsir Ayat Ahkam, j. 1, tt 160. Lihat juga alJashshash, j.

Lh- f24. Ruh al-Maani, j.2,h.41

'iit'bt" * i) * ;G'tS aU ;* 92i



32 AL-KAFFAH, Vot. 2, No. I JanuariJuni 2014:27-43

kecuali rambutnya, karena rambut babi telah digunakan pada masa

Nabi Muhammad dan setelahnya untuk kharazah atau benang menj atrit

kulit. Tidak pernah terdengar bahwa dia melarang penggunakan

rambut babi. Apa yang terjadi pada masa Nabi itu merupakan

permulaan dari sYariat."12

Ar-Razi dalam tafsirnya menukilkan yang isinya kurang lebih

seperti berikut ini.' Ijma ulama sePakat-bahw1labi
harim. Disebutkan "daging" kare
besar dari aPa Yang dimanfa tkan

pada masanya memb
iambut babi karena

.15

Sayyid at-Tantawi, dalam Tafsir al-wasid dan wahbah dalam ol-

Munii:berpendapat sama seperti pendapat mayoritas Y_lu*u 
klasikl6

bahwa yang diharamkan seluruh bagian babi, karena ketika disebutkan

hanya daging, karena daging adalahtujuan utama dari memakan hewan.

serr*n u agia" babi mengi kuti daging. S eb agi an ul ama membolehkan

-.rggrnuian rambut babi sebagai benang untuk menjahit kulit.17

'2 Qurtubi, Tafsir aLQurtubir j-.?,I.2,22v u t uur' t ur o t t s' 
= -' " 

;;;' ii;t;i fi -cnoLo*al-Filff, Bairut' 1 98 1' j' 5' lt 22'tsAr-Razi, Tafsir nl-Kahir waMalanh arbhao,Da 
h 14g1. Babi'idup:

keringat air mat4 :-: ---- ,.

'u a\ur 'slv" tL 1481'
'aAnifMultaqa
inoqf qir mqfl

p:

H;;T;I;k;]-iiaiiurt nia* unin Ktinzir,i.1, h' 25e)

'5 Ar-Razi, opcit, j. 5,h.23
16 Al-Khazin Lubab at-Ta16 Al-Khazin,

'it-ii'*il 
fi Ma"ni at-Tanzil,j. 1, h. 102, Syaukani, Faf/t

al-Oadir- i. 1. h.219"'-t""JEidui-ffi",i,Tafsiral-Wash,4j.l,h276,walbahZdn1h,al-Munir.j'2,L85
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Sayyid Qutb (w 1966M) dalam Dilalnya mengatakan bahwa babi
itr telah diharamkan Allah sejak lama, karena kemudian manusia
modern menemukan di dalamnya cacing pita yang berbahaya. Jika
dayatgmengatakan bahwa sain modern dapat membuat pembakaran

hingga membunuh mati cacing pita di dalamnya" apakah ia menjadi
halal? Tentu tidalg karena di dalamnya mungkin masih banyak bahaya

yang belum ditemukan manusia. Apakah tidak sebaik ya, jika kita
mengharamkan apa yang diharamkan oleh syariah!?t8

Ada juga ulama yang absten dalam mengomentari daging babi

+akah daginguya saja atau termasuk di dalamnya seluruh bagian
dari babi. Mereka yang tidak membahas tentang hal ini di antaranya:

Ibnu 'Abbas (w 68H),re dan Rasyid Rida (wl354H)'o

Agar lebih jelas tentang dagtng babi di dalam Alquran, penulis

akan menelusuri kata daging babi di dalam Alquran dan mencari tahu
hubungan ayat dan pesan yang dimaksud di baliknya.

3. Pemahaman Berdasarkan llubungan Ayat
Jika ditelusuri Alquran, maka akan ditemukan empat ayat suci

Alquran, tertulis secara konsisten "daging babi" dalam bentuk a/-
nu'rifah menjadi lahm al-khinzir, dan sekali dalam bentuk nakirah
4au lahm khinzir tanpa al.

Ayat-ayatyang dimaksud adalah al-Baqarah 121.173 di atas, QS al-
Maidah [5]: 3, QS al-An'am [6]: 145, dan an-Nahl [6]: 115. Berikut
ini QS al-Maidah [5]: 3, serta pemahamannya:

.+ $lt ;a. '"J+i Yt ,r*. t It i'atS 
t^;,ti 'ek. ,-.F

i jit u'r'z;s46't;;li't'rtjt rJt s'-^i*'3i 3
ii-Zt:,6i', ,"Ai tr'

fl,,; "€ Jkt iii " 
o"r:,>-6 i"te Jt &, u lt s'aii

rE Sayid Qutb, Dilal al-Quran, j. 1, tt 128,IbnKhatib (I900M),Audah at-Tafasir,
h 30. Abu Zahrah" Zahrah at-Tafasir, j. 1, h. 509

re Ibn Abbas, Tafsir lbn Abbas, i. l,h. I28
'?o 

Rasyid Rid4 a l-Mannar, j. 2, h. 7 9

. | ,._*-r5 [-e l
t - L ar --

t<.5 liYg

h6-

;55t-

d:
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e'bi g,u"6>

untuk lcamu dgamamu, dan Te

agamd bagimu' Maka barang

:rf";'il1#fr:;;#:::"*'
Terdapat tiga poin penting dari pemahaman ayat di atzs' Pertama'

^i; 
-;fi"t".m" 

i"nis-makanan yang diharamkan. Kedua,

n ff un menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang' Ketiga'

L"t"*p"*aan rukun islam dengan ibadah haji'

Makanan yang diharamkan adalah (l) bang]<ai' (2) darah' (3)

daging babi, (4) dagrng hewan yang disembelih atas nama selain

2tDarahialah:darahyangkeluardaritubuhsebagaimanatersebutdalamsurat

al-An'am aYatl45

kYH*ffi ;t#,Hrllli,Iff 
",I?:Tffi 

il?#,uffitxlJ,ili,'3*"#ilf;

yang diharamkan oleh aYat Ini

jika terpaksa.
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Allalt, (5) yang tercekilg (6) yang terpukul, (7) yang jatuh, (8) yang
dianduh dan (9) diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (10) diharamlan bagimu yang disembelih
untrk berhala. Ini adalah kefasikan.

Menurut as-Sabuni bahwa no 6 sampai dengan 9 (yang terpukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas) adalah
pcmahaman dari bangkai. Nomor 6 s/d 9 ini menjadi halal, jika
ie sempat disembelih, sesuai dengan pengecualian pada ayat di
tt< (lcecuali yang semryt lamu menyembelihnya). Artinyq kata
'bmgkai" pada ketiga ayat (QS 2:173, QS 6:145 dan QS 16: t15)
deh diterangkan secara jelas pada QS 5:3.

Selanjutrya penulis latip QS al-An'am [6]: la5

'E <rf--rf t i^x,L1-*G UL t* Al qlu e +l-,i ,jt
" + i'i *r."Jrl,it4 ii 3;. ip l* e ii L rid, e; "ri

@ l*:3P -tI"'oP sa $: 
7U * -Ybi,J

Km*anlah: "Iiadalah Alru percleh dalamwalryu yang diwahyukan
bpdaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
uwlrannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang
ruryalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor -
at binatangyang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa
ytg fulom lreadoan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya
h, frdak (pula) melampaui batas, malca sesungguhnya Tuhanmu
Wu Pengampun lagi Maha penyoydng".

Poin penting pada ayat ini adalah dialog pengharaman makanan
y"mg terfokus pada empat makanan: (l) bangkai, (2) darah yang
rstgaliq (3) daging babi, (4) daging hewan yang disembelih atas
lma selain Allah. Pada ayat 145 ini Allah menjelaskan makna dari*&n/bah" 

dengan "maqfuh/mengalir". Artinya, darah yang tidak
rstgalirhalal untuk dikonsumsi dan tidak haram. Di dalam ayat ini
&m"kan katarijs danfisqan. Kepada aparijs danfisq itu kembali,
dm apa artinya?

Menurut ar-Razi, rijs artinya adalah najis. Kata rijs itu kembali
}Toda daging babi, hingga maknanya adalah daging babi itu najis,
irddak boleh dimakan. Ar-Razi berkesimpulan dari ayat ini bahwa
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setiap yang najis dilarang untuk dimakan' Ini diperkuat dengan QS

a,-'Araf l,f' 157 '26 
rysini dipahami dengan

at diPatrami b atrwa b abi

mau, serigala dan tikus' Begitu

i itu suci' Ia dilarang dimakan'

aPat ia adalah najis' 27

Terakhir eS an-Naht [16]: ,s 
i"u"t,f'-, $ ;a. u"ui r-4t eii^ib'eii'Q 

?

@1=-;: :

SesungguhnYaAllahlatrya 
t'

darah, dasrng 'babi dan

nonta selain'Allah; tetapi 
dan tidatt

PengamPun lagi Maha PenYaYang'

Poin Penti ffiti:l:
terfokus Pada Allah.
(4) aPa saja Y

4.I{adis'tentang Babi
Dari hadis Yang Penulis cari

al-Hadis maka ditemukan hadis

'#\ e' j*-i ' i-54t Ft:i O
' 

i t;VY W, \g.b \i;19'i +'2 ;) "'

"6 
c4\:' i) ^;./tv(a '"

3J "r\51 *. # ;;1 ;t-Ai'ilJJ\

amiah,no 9791, bab al-

Mei 1997, bab Najasat
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Rasulullah ditany a: "B ahwa kami b ertet u:g.qu 9"tt1 -f|1 :t:11
ff,l'*'il#11#u"*" ,"J mereka olo:,. *: *::::::"1:)
ffiH"#r:il"d;;"R"rutu,ah berkata:,, J,a lamu menemu*nn,

:1.. Iil,n

ff ?,;,i,'"il#'i,;;;;rlfu ry*:y!?!:9:::r-!:';;::-".h
m';';;r'^irT""'['*"" itu' maka cucilah dengan air lalu malan

l-

at

. 
i: 

:

Pada pembukaan kota Mekah, Nabi bersabda: 
,,sesunggu|tnya Allah

fun Rasul-Nya *uin"'"*i*" peniualan khamr bangkai' babi dan

ptung i1 Ditanyakin' 
-:'n 

"g"i-ana 
dengan lemak b angkai' y ang

digunakan untut **gt"uffi4 9-T gtti agar terlihat lebih indah?"

Nabibersaba^,",+tii'*;;'";;g'Yatrudi't<eit<a'l'uanmengharamlan
tcpada mereka lrmok"ya, *"iko *'mperindohnya' untuk kemudian

dijud don dimal<an hasil jualnya'2e

5. Kajian Analisis 
sub judul di atas.

P .qi*.l#'uirffi*L::2 
a*i'aYibialaYat'ini adalah

avat dengan ava! vang ut5il'f1il*flJ*or*u. 
Diranjutkan dengan

ap ayat.Ditutup dtngun melihat pemahaman

ebelum Islam.

Anarisis pertama, dari kajian empat ayat yayq tertuang di

dalamnya kata 
..dffi babl' terdapat kesamaan redaksi: Pertama,

dga pengkhu*ruo-itn"gt'araman dengan kata innamd/ se sungguhnya

B HR Baihaqi , as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi'bab at-Tatthir fi Awanihim'

- fld *#*i atJami as_Sahih,bab Nuzut rsa rbn Maryam, no. 2082, j. 11,

b-266
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harrya(QS 2 : 1 73 dan I 6 I 1 5) atau la aii&t i tla/Alru tidak mendapatlan

kecuali. (QS 6:la5) dari empat ayat. Kedua, empat perkara yang

diharamkan. Ketiga,jika terpaksa memakannya maka ini termasuk

diampuni.

Penggunaankata anjutkandengan
abi Muhammad:anpat perkaradan d

..seluruh binatang yang bertaring dan burung yang bercakar adalah

haram dimakan," tedinat bahwa Allah dan Nabi Muhammad dalam

kasus babi hanya mengharamkan daging babi, bukan yang lain dari

babi. Bukan lemak, uutan tulang, bukan usus, tapi hanya "daging"

saja.

Dari empat ayat terlihat dua ayat secarajelas di atas: pernma'QS

5:3 menjelaskan atau menafsirkan tentang bangkai dengan 4 kriteria

(6 sd 9} dan kedua, QS 6:145 menjelaskan tentang darah (dengan

kata *mengali/'), dan-daging babi ittr rijs/konr- Walau pun telah

dij elaskan 6ahwa daging babi itu adalah naj is. Namun secara logika,

jila Allah ingin menJelaskan yang haram itu seluruh anggota tubuh

tabi, minim"t ai r"tuiyat ada tertul is"khinzir tznpa lahm" -Tapi unhrk

kata..daging babi" itu tidak dilatorkan, boleh jadi atas nama rahmat

Allah, oia hanya ingin mengharamkan"daging" dari babi, bukan

y*g i"in, sehingga Dia pat ayat kata-kata

v*E r"rn": daging babi, i dan daging babi'

il"alunyu, sekali dalam bentuk m kali dalam bentuk

nakirah.

Analis is kedua, berdasarkan pada ay at al-Baqarah fZl: 17 3 y ang

dikaji ditetapkan " jaging babf' adalah haram, karena diharamkan oleh

ruran. Dari pemah*u, ayat utama itu timbut beberapa perbedaan

pendapatterkaitdenganbabiini.Dapatdirangkumdandianalisis
dalam dua ruang. peitama,ruang di mana antara as-sabuni dan ar-

Razi berbeda pendapat. Menurut ar.Razi, keputusan seluruh babi

haram dimakan adal atr hasil ij ma' ul ama. I'Jl ama telah berij ma' b ahwa

dagingbabidantu.nun,.yoharamdimakan.Sementaraas-Sabuni
U"fo .Iauput bahwa daging dan turunannya haram bukanberdasarkan

pada ij ma ul ama tapi pendapat mayoritas' Karena ada Zahinyah yang

ferp"ndapat bahwa lemak babi tidak haram untuk dimakan.

Darikutipandiatas:Sayyidat-Tantawi,Wahbah,Qutbsemuanya
berpendapai bahwa babi itu haram dagingnya berikut turunannya.
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Walau pun ada ulama yang tidak membahas hal itu seperti Ibnu 'Abbas
den Rasyid Rida.

Ruang kedua, ruang ulama berbeda pendapat tentang penggunaan
dan menyentuh babi. Di dalam ruang ini ada dua perkara. (1) ulama
tidak sepakat pada apakah babi itu termasuk binatang yang najis,
seperti anjing. (2) ulama juga berbeda pendapat untuk menggunakan
rambutbabi. Dalam pengertian babi haram dimakan, tapi tidakharam
untuk dipakai oleh manusia.

Ketika ulama berbeda pendapat tentang poin (l) apakah babi
najis mugahllodzah, najis tapi tidak mughalladzah atau suci,
berdasarkan pendapat Apada poin (1) bagi yang berpendapat babi
itr najis mughalladzah, hingga jika tersentuh harus disamak tujuh
kali, maka sabun, hand body lotion yang menggandung lemak babi
haram digunakan. Begitu juga ketika sampai pada poin (2) buah yang
dihasilkan dari pupuk itu haram dimakan.

Sebaliknya, berdasarkan pendapat B yang mengatakan babi hidup
tidak najis, maka timbul pertanyaan apakah babi mati boleh digunakan
untrk sabun, kosmetilg body lotion Perkara ini sama dengan arak
aau lebih tepatnya alkohol yang memabukkan yang haram untuk
diminum, dan ia najis jika terkena kulit tubuh, menurut mayoritas
ulama fikih. Sementara sebagian ulama modern mengatakan bahwa
arak thahir dan tidak najis. 30

Padaruang pertama, saat as-Sabuni dan ar-Razi berbeda pendapat

Aakah "babi itu haram dimakan daging dan turunannya" berdasarkan

ijma atau pendapat mayoritas? Jika menganut paham Abahwa seluruh
turunan babi haram dimakan berdasarkan "ijma ulama" yang tidak
ada perbedaan di dalamnya, maka seluruh yang dihasilkan dari babi
itu haram. Jika menganut paham B, ini adalah pendapat "mayoritas"
sehingga ada pendapat "minoritas" yang boleh berbeda pendapat di
dalamnya, maka muncul pendapat minoritas bahwa selain daging babi
boleh dimakan, seperti lemak babi.

30 Wahbah Ztfianl\ al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,bab Lahm Khinzir, j. l,
h- 259. Ini sejenis dengan memakan ayam dan telurnya dari hasil pangan ternak
benumber dari daging hewan di antaranya daging babi. Menunrt Imam Malik ayam
dan telur itu boleh dimakan. Menurut Imam Syafli, Tsauri dan Ahmad tidak boleh
dimakan telur dan dagingnya.BinBaz, Fatava Islaniah, j.3,h. 550a.
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Pada ruang kedua,ketika ulama berpendapat pada poin (2) tentang

babi hanya haram untuk dimakan, hingga rambut babi boleh digunakan

untuk kuas. Artinya, selain babi tidak najis, berdasarkan perbedaan

pendapat kedua, babi jugaboleh digunakan semuanya, kecuali untuk

dimakan. Kulit, rambutbabi, transplantasi boleh dimanfaatkan untuk

kemaslahatan manusia. Ketika kotoran babi digunakan untuk pupuk

makabuah yang dihasilkan dari pupuk kotoran babi itu, tidak haram.

Karena berdasarkan pendapat B pada poin Q) yangdiharamkan hanya

dimakan, j ika di gunakan untuk pupuk, maka buah j eruk, kedel ai y ang

dihasilkannya tidak haram untuk dimakan.

contoh pendapat pertama yang mengharamkan babi beserta

turunannya, berikut manfaat yang didapat darinya adalah l''atatua

Islamiah,yang disampaikan oleh Bin Baz. Dia berpendapattentang es

lrim, keju, pasta gigi dan sabun, dengan ucapan: "AsaI segala sesuatu

adalah halal, dan suci. Tidakboleh dikatakan haram dan najis, kecuali

berdasarkan dalil syariat. Jika kamu yakin bahwa semua benda itu

bercampur dengan lemak babi maka ia menjadi haram. Namun jika

tidak tahu, maka ia adalah halal dan suci' 31

Adapun pendapat yang mengatakan hal itu halal adalah Dahiriyah,

karena y ang diharamkan adal ah dagingny4 sedangkan lemaknya hal al.

Menurut Dahiriyah yang dikutip oleh as-Sabuni, maka penggunaan

semua yang keluar dari babi selain daging dapat dipakai dan halal.

Boleh jadi mereka berPegang Pada:

J>r*lrl lyit .e\;)\3 #ts pt f & ^!" ^t 
k At J:*:',**,J'6

.(*b Y;b W # o>,:{; $ nF c- 
^\ 

?? V itAtS *,6,5 
^\ 

"J'\ Y

Rasulullah ditanya tentang lemak, keju dan fira. Dia berkata: "Halal

adalah apayangdihalalkan olehAllah di dalamkitab suci-Nya; haram

adalah apayangdiharamkanAllah di dalam kitab suci-Nya. Apayang

didiamkan oleh Allah adalah bagian dari apa yang dimaafkannya.3z

srBinBaz,

' Q"rtoUi, Hadis dari Ismail bin Musa as-Suddi

Oari SalfUinri dariAbiUsmanan-Nahdidari Salman

al-Farisi
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Dari perkara di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut
\o Kriteria PendaoatA Pendapat B

n l- berdasarkan
apa pengharaman
urmnan dari babi

ljma ulama Mayoritas, karena
ada pendapat
minoritas yang
membolehkan
memakan lemak
babi

2- (1)Apakah babi
itu najis disentuh?

(1) Najis tidak
Mughallazhah(lmam
Usaimin); (2) najis
mughallazhah (Lnam
Svafii)

Suci dan Tidak
Najis (Imam Malik)

-t 2. (2) Apakah babi
rtu hanya haram
utuk dimakan

Babi haram dimakan
dan digunakan
(Imam Syafii).

Babi haram
dimakan, tapi tidak
haram digunakan
rambutnya
(Qutubi).

Berdasarkan pijakan ayat maka dapat dianalisa bahwa firman
iluill&h I'ang berbunyi "daging babi" ada yang dipahami secara tekstual
rfr.''r'gan "daging saja", hingga (l) lemak babi boleh dimakan; (2)
sluruh tubuh babi boleh dimanfaatkan, dan (3) babi tidak najis.
hmenara mayoritas ulama atau seluruh ulama berpendapat bahwa
i(l lt ,{,-eEing babi meluas dengan pengertian seluruh yang terkait dengan
ftnh,u- trraram dimakan. Tidak saja sampai di situ, (2) bahkan haram
ffigu.malian, (3) lebih ekstrem lagi bahwa ia haram disentuh, karena
ruqqms mrgftallazah.

-{.uelisis ketiga, dari hadis ini terlihat bahwa Nabi Muhammad
mdak tErlalu anti dan phobi dengan hewan yang namanya "babi,, tapi
ry saja bahwa babi itu haram dagingnya dan pada hadis ini juga
illrfrq'i menegaskan bahwa lemaknya juga haram. Tapi, berang bekas
ftd,il tidak perlu disamalg cukup dicuci.

Eesirmpulan

Fenulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip dasar dari tulisan
rm *rj,alfl berdasarkan Alquran bahwa "daging babi" adalah haram
rdsqnnrnmkaq. Mayoritas ulama sepakat bahwa turunan dari babi adalah
l@4an dari apa yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan rjma'.
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Untuk menggunakan dan menyentuh babi' ulama juga berbeda

pendapat. SYafii m

sampai Pada taraf'.

Imam Malik membolehkan me

pengharaman "daging

Allah yang Perlu dis

karunia dan rahmat, maka Pen

ij ma atau PendaPat maYoritas

Hadis adalah solusi Pertama
kreatif untuk mencari alternatif

Sedangkan Perbedaan PendaPa!

"menyentuh" babi adalah solusi

diatami umat Islam.
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