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Abstract 
     The position of mufti (giver of fatwas) is crucial to mustafti (peminta fatwa). The mufti 
has to have the skills of Shari'ah and able to read the situation and condition well. The mufti 
as the tongue of the Prophets. The facts show of mufti with its fatwas widely used 
countries, such as banking, halal food and beverages, drugs and so on, determine 
government policy specially Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Crabs 
according to Fatwa MUI may be eaten. Crabs are not animals that live in two realms, land 
and water. Crabs are marine animals or rivers, so the medium of life is water. Crabs that are 
on land, can survive because of the water pockets in the shell. 
 
Keywords: Fatwa Ulama   Crab   Mufti 

 
Abstrak  

Posisi mufti (pemberi fatwa) sangat krusial bagi mustafti (peminta). Sang mufti memiliki 
kecakapan ilmu syari’at dan mampu membaca situasi serta kondisi secara baik. 
Penyambung lidah para Nabi. Fakta menunjukkan mufti dengan fatwa-fatwanya banyak 
dipakai negara, misalnya perbankan, kehalalan makanan dan minuman, obat-obatan dan 
sebagainya, menentukan kebijakan pemerintah. Kepiting menurut Fatwa MUI boleh 
dimakan. Kepiting bukanlah termasuk  binatang yang hidup di dua alam, darat dan air. 
Kepiting merupakan hewan laut atau sungai, sehingga media hidupnya adalah air. 
Kepiting yang ada di darat, dapat bertahan hidup karena adanya kantung air dalam 
tempurungnya.  
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PENDAHULUAN 

Fatwa (al-Fatwa) pada dasarnya merupakan tradisi sejak zaman Rasulullah 

Shalallaahu`alaihi wa Sallam. Orang yang pertama kali menjabat mufti (pemberi fatwa) 

dalam Islam adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai mufti Rasulullah, para sahabat 

mengajukan sejumlah persoalan kehidupan kepada Nabi. Manusia yang berakhlak mulia 

itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan wahyu dari Allah SWT yang 

diturunkan kepada-Nya. Dalam memberikan jawaban “yang menarik” terkadang 

Rasulullah ternyata tidak selalu sama. Contoh, ketika seorang sahabat bertanya tentang 

amalan apa yang paling utama? Rasullullah Muhammad SAW. menjawab jihad. Di lain 



fatwa Rasulullah menjawabnya, yang paling utama yaitu shalat tepat waktu atau berbakti 

kepada dua orang tua misalnya. Ini menunjukkan fleksibilitas fatwa. 

Atas dasar ini, Imam al-Qurafi dalam kitabnya, Al-Furuq mengungkapkan makna 

dan hakikat fatwa. Menurutnya, fatwa adalah merupakan penjelasan hukum suatu 

persoalan berdasarkan kacamata syari`at seorang mufti kepada pihak yang mengajukan 

pertanyaan (mustafti). Dalam konteks ini, maka sejatinya fatwa adalah jawaban atas 

sebuah pertanyaan. Fatwa itu disesuaikan dengan kondisi mustafti. Oleh sebab itu, belum 

tentu fatwa bisa diadopsi dan diperaktikkan oleh setiap orang. 

Dinamika fatwa berkembang. Syaikh Yusuf al-Qaradhawi menulis satu kitab 

khusus tentang fatwa berjudul “al-Fatwa bain al-Idhibath wa at-Tasayyub”. Al-Qaradhawi 

menegaskan bahwa posisi seorang mufti yang sangat krusial. Mufti dituntut memiliki 

kecakapan ilmu syari’at dan mampu membaca situasi serta kondisi, baik dari mustafti 

ataupun lingkungannya. Kedudukan seorang mufti adalah penyambung lidah para Nabi, 

khususnya Nabi Muhammad SAW. untuk menyampaikan perkara-perkara agama kepada 

umat. 

Terkait dengan adanya fleksibilitas fatwa, dalam konteks ini ada salah satu contoh 

fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan tentang halalnya kepiting. Fatwa MUI 

tentang kehalalan kepiting ini tertulis, tanggal 4 Rabiul Akhir 1423/15 Juni 2002 

memfatwakan bahwa: “kepiting halal untuk dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan 

bahaya bagi kesehatan manusia”. 

Fatwa terhadap “kepiting” ini, sejak dahulu telah menjadi perbedaan yang tajam 

para ulama. Kepiting termasuk hewan yang menurut pendapat di antara ulama mazhab 

sebagai salah satu hewan yang hidup di dua alam, sehingga sejajar dan semisal dengan 

hewan-hewan lainnya seperti: kodok, kura-kura, ular, buaya, anjing laut dan sejenisnya. 

Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, maka perlu dilakukan semacam analisis 

terhadap fatwa tersebut secara proporsional dari perspektif ilmu Ushul Fiqih agar semua 

pihak dapat menanggapinya dengan tenang, secara dewasa dan tidak emosional. 

Artikel ini memfokuskan pada "Fatwa MUI Kehalalan Kepiting” ditinjau dari 

perspektif ilmu Ushul Fiqih. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI 

tentang kehalalan kepiting yang terkadang mengandung pro kontra.  

 



SEKILAS TENTANG FATWA DAN MUI 

1. Fatwa 

Secara etimologi fatwa (al-Fatwa) memiliki arti al-Jawab `amma  yuskilu min al-umuri 

(menjawab atau menyelesaikan setiap problem). Menurut istilah fatwa adalah 

menyampaikan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan dalil-dalil syari`ah yang mencakup 

segala persoalan. 

Memberikan fatwa atau berfatwa merupakan kewajiban kolektif atau fardhu 

kifayah, jika ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Meski demikian, jika 

tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup 

mendesak, maka ia pun berkewajiban memberi fatwa atas peristiwa tersebut. 

Munculnya fatwa manakala ada pertanyaan atau permintaan masyarakat baik 

perorangan maupun lembaga, baik lembaga sosial (masyarakat) maupun instansi 

pemerintah yang disebut mustafti (pihak yang meminta fatwa). Fatwa tersebut ada bila 

ada permintaan dari pihak luar (eksternal).  

Seorang mufti, bisa perorangan dan bisa juga kolektif, seperti Mesir dan Saudi 

Arabia juga Indonesia yang membentuk lembaga fatwa. Eksistensi Fatwa merupakan 

salah satu produk pemikiran hukum Islam 1  yang dihasilkan oleh pihak berwenang 

mengeluarkan fatwa. Mufti dalam bentuk lembaga fatwa, di Indonesia mengenal 

lembaga, seperti di Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki Komisi Fatwa2 dan Dewan 

                                                           
1
Menurut M. Atho’ Muzhar, terdapat empat produk pemikiran hukum Islam yaitu: (1)Fiqih yang 

dihasilkan melalui ijtihad para ulama; (2) Fatwa yang merupakan jawaban mufti atas pertanyaan 
yang diajukan mustafti; (3) Qadla’ yaitu keputusan Pengadilan Agama  dalam segala tingkatannya 
dan  (4) Qanun yaitu perundang-undangan yang dihasilkan oleh Negara-negara muslim. Lihat 
M.Atho’ Muzhar,”Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam”, dalam 
Mimbar Hukum No.4 Tahun II 1991,  hh. 21-30  
 
2Komisi Fatwa merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh MUI di tingkat kabupaten/kota, 
propinsi dan tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini bertugas memberikan 
fatwa dalam persoalan keagamaan pada umumnya baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak 
maupun mu’amalah duniawiyah. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk 
lebih jelasnya lihat Nazri Adlani et.al. (Tim Penyunting), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 
(Jakarta: MUI, 1997); Ma’ruf Amin et.al. (Tim Penyusun), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 
(Jakarta: Sekretariat MUI,2010) . 
 



Syari’ah Nasional (DSN),3 Muhammadiyah memiliki Majlis Tarjih dan Tajdid,4 NU memiliki 

Bahtsul Masaa’il 5  (NU), Dewan Hisbah (PERSIS), Al-Bayanat Al-Diniyyah (NW) dan 

sebagainya. 

Dari sejumlah lembaga fatwa di Indonesia yang lahir dari ormas-ormas Islam 

tertentu sebagaimana disebutkan di atas, maka khusus MUI ada ketentuan boleh 

mengeluarkan fatwa apabila ada permintaan dari pihak MUI sendiri (internal).6 Dengan 

demikian, fatwa tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga bisa bersifat antisipatif 

sebagaimana fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI. Mustafti biasanya menanyakan 

persoalan-persoalan yang tidak ada atau belum jelas ketentuan dalam nash al-Qur’an 

maupun hadis Nabi Shalallahu`alaii wa sallam baik menyangkut masalah akidah, ibadah 

maupun mu’amalah. Persoalan-persoalan yang ditanyakan biasanya menyangkut 

persoalan nyata (realita) yang dihadapi sehari-hari. Dengan demikian, persoalan tersebut 

bersifat praktis dan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 

                                                           
3 DSN merupakan lembaga fatwa yang dimiliki MUI di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. 
Lembaga ini bertugas memberikan fatwa dalam persoalan khusus yaitu yang berkaitan dengan 
ekonomi syari’ah. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya 
lihat M.Ikhwan Sam et.al. (Tim Penyunting), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, 
(Jakarta:DSN dan BI, 2003), edisi ke-2; M.Ikhwan Sam et.al.(Tim Penyunting), Himpunan Fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional MUI, (Jakarta: DSN dan BI, 2006), Jilid 1, edisi revisi. 
 
4 Majlis Tarjih dan Tajdid  (MTT) merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas Islam terbesar 
II yaitu Muhammadiyah. Lembaga ini dimiliki oleh Muhammadiyah dari tingkat cabang 
(kecamatan), daerah (kabupaten/kota), propinsi dan tingkat pusat yang berkedudukan di 
Yogyakarta.  Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku.untuk lebih jelasnya lihat; 
PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyuakarta: Suara 
Muhammadiyah,2009), Asymuni Abdurrahman dan Moelyadi (Penyunting), Fatwa-fatwa Tarjih: 
Tanya Jawab  Agama, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), Jilid I-IV; Muhammad Yasin 
Suhaimie (Penyunting), Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Malang:PDM Kota Malang, 
1995). 
 
5 Bahtsul Masa’il merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas  Nahdlatul Ulama (NU). 
Lembaga ini dimiliki oleh NU dari tingkat cabang (kecamatan), daerah (kabupaten/kota), propinsi 
dan tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam 
bentuk buku. Untuk lebihjelasnya lihat; A.Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan 
Munas Ulama Nahdlatul Ulama I-IX, 1926-1994, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997). 
 
6 Lihat Bab IV Prosedur Penetapan Fatwa no.3 butir b.”Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia” 
 



menetapkan persyaratan bahwa fatwa itu benar-benar sudah terjadi.7 Lebih dari itu, 

Imam asy-Syafi’i menetapkan hukumnya makruh mengeluarkan fatwa terhadap masalah 

yang belum terjadi.8 

Persoalan yang ditanyakan termasuk masalah ijtihadiyah yaitu masalah-masalah 

yang menjadi objek ijtihad para mujtahid. Akibatnya, fatwa yang dihasilkan seorang mufti 

bisa berbeda dengan mufti lainnya. Sebab, ijtihad itu membuka peluang untuk terjadinya 

perbedaan pendapat (ikhtilaf al-‘ulama’). 

Pertanyaan yang diajukan umumnya menyangkut status hukum. Akibatnya fatwa 

yang dihasilkan pun tidak akan keluar dari kaidah ahkam al-khamsah yaitu wajib, sunnah, 

mubah, makruh, haram atau sah dan batal dalam hal ibadah dan mu’amalah. Sementara 

itu, dalam bidang aqidah ketentuannya adalah sesat atau tidak sesat. 

Seorang mufti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ia tidak 

boleh membiarkan umat dalam keadaan tidak tahu terus-menerus atau kebingungan 

karena akan membahayakan umat sebagai pihak mustafti baik secara I’tiqadi maupun 

syar’i.9 Mufti harus hati-hati dan bijak dalam memberikan jawabannya. Ia tidak boleh 

tergesa-gesa memberikan jawaban sebelum mengetahui hakekat persoalan yang 

ditanyakan umat. Di samping itu, ia juga harus melakukan kajian mendalam 

menggunakan dalil-dalil syara’ mengerahkan segenap kemampuan intelektualnya dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (ijtihad). Apabila tidak menggunakan dalil-

dalil syar’i, maka itu termasuk tahakkum yaitu “membuat-buat hukum” 10 harus dijauhi 

seorang mufti. Hal ini, sebagaimana Allah berfiman dalam Qs, An-Nahl [16]:116 berbunyi:  

َلا باتَقُٕنُٕا اأَ ًَ َْ اام اَحهَ ااَذاَْ ااَكِذةَان اٱاِسَُتُُكىُاأَن ااتَِصفُاانِ ٌَااَكِذَة ان اٱاّلَلِاٱاَعهَىاتَُزٔا انِّتَف ااَحَزاو ااَذأَ ٍَاٱاإِ ٌَاٌَف اانَِذٌ اتَُزٔ

ٌَاٌُف ااَلااَكِذةَان اٱاّلَلِاٱاَعهَى اا١١١اهُِحٕ

“dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini 
halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-
orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.  

                                                           
7 Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz IV, (Beirut: Dar al-
Kutub al- ‘Ilmiyyah, tth.), h.120. 
 
8 Lihat Muhammad  bin Idris as-Syafi’I, ar-Risalah,cet.Ke-2, (al-QAhirah: Maktabah Dar at-Turats, 
1979), h.151-152. 
9  Lihat “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia” dalam bagian 
Muqadimah paragraph ke-empat. 
10 Lihat Ibrahim Hosen, Sekitar Fatwa Mjlis Ulama Indonesia, (Jakarta:MUI, 2000), h.2-3. 



 

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia tidak memiliki 

lembaga resmi yang berwenang memberikan fatwa sebagai rujukan masyarakat, 

sebagaimana terdapat banyak negara Islam lainnya. Di Indonesia, hanya ada pada 

lembaga fatwa di MUI. MUI didirikan, 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI sebagai lembaga 

swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cedekiawan Islam di Indonesia. 

Tugasnya membimbing, membina dan mengayomi ummat Islam Indonesia khususnya. 

Dalam khithah pengabdian MUI, telah dirumuskan lima peran dan fungsi MUI 

sebagai: 

1. Pewaris tugas-tugas para nabi (warasatul anbiya) 

2. Pemberi fatwa (mufti) 

3. Pembimbing dan pelayan umat (riwayat wal khadiim al-ummah) 

4. Gerakan ishlah wa al-tajdid 

5. Lembaga penegak amar makruf dan nahi mungkar.  

Dalam konteks fatwa, lembaga MUI sejak kelahirannya tahun 1975 telah banyak 

menghasilkan fatwa. Seluruh fatwa tersebut dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu 

ibadah, paham keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial kemsyarakatan serta 

status halal makanan dan minuman. Seluruh fatwa tersebut, merupakan hasil ijtihad para 

ulama secara khusus di MUI. MUI pusat berkedudukan di Jakarta. Komisi Fatwa 

merupakan lembaga fatwa MUI mulai di tingkat Pusat sampai kabupaten/kota. Komisi 

bertugas memberikan fatwa dalam persoalan keagamaan umumnya, baik akidah, ibadah, 

akhlak maupun mu’amalah duniawiyah. 

Dalam konteks Islam Indonesia, MUI bukan satu-satunya lembaga yang berhak 

mengeluarkan fatwa. Organisasi kemasyarakatan Islam lain juga memberikan fatwa, 

seperti: Komisi Fatwa dan Dewan Syari’ah Nasional (DSN), Nahdlatul Ulama (NU) melalui 

lembaga Bahtsul Masaail, Muhammadiyah dengan Majlis Tarjih dan Tajdid, Dewan Hisbah 

PERSIS dan Nahdlatul Wathan (NW) dengan lembaga Bayanat al-Diniyyah. 

Eksistensi MUI sebagai lembaga fatwa non pemerintah, bukan berarti MUI tidak 

memiliki peran dalam fatwa yang diputuskan oleh negara. Faktanya banyak fatwa MUI 

dipakai negara, misalnya hal perbankan, kehalalan makanan dan minuman, obat-obatan 



dan sebagainya. Kementerian  Agama RI menilai bahwa fatwa MUI berperan dalam 

kebijakan pemerintah. Contoh, kasus vaksin meningitis untuk jamaah haji Indonesia. 

Ketika itu MUI bersuara menyatakan keharaman, lalu negarapun memutuskan untuk 

tidak menggunakan vaksin yang telah diimpor mahal tersebut. 

Obyek fatwa MUI, bukan hanya umat, tapi juga pemerintah dan badan hukum. 

Walaupun belum ada survei yang mengukur, pihak MUI yakin kepatuhan pemerintah 

terhadap fatwa itu tinggi. Soal fatwa konsep NKRI dan Pancasila misalnya, sampai saat ini 

tidak ada yang memperdebatkannya, termasuk pemerintah. 

Karakteristik dan Kedudukan Fatwa 

Fatwa ulama itu bersifat dinamis, karena ia merupakan respon terhadap 

pertanyaan yang diajukan oleh mustafti. Oleh karena itu, fatwa ulama akan selalu 

tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam. 

Di samping itu, fatwa juga bersifat kasuistik karena ia hanya berisi ketentuan hukum 

persoalan-persoalan tertentu yang ditanyakan umat. 

Karena fatwa ulama dihasilkan melalui kegiatan ijtihad, maka kedudukannya tidak 

mengikat baik bagi umat Islam maupun mustafti sendiri. Sebab, kebenaran yang 

dihasilkan ijtihad itu tidak mutlak (qath’i).  Ia  hanya sampai pada derajat zhanni. Oleh 

karena itu, fatwa tidak mempunyai daya ikat (hujjah syar’iyyah) terhadap umat. 11 

Meskipun demikian, fatwa itu tetap mengikat mufti sebagai pihak yang menghasilkan 

fatrwa sebagaimana ijtihad hanya mengikat pihak mujtahid. 

Sementara itu, secara etis fatwa itu mengikat mustafti dan umat Islam pada 

umumnya. Karena mereka sebagai pihak yang tidak faham atau tidak tahu (‘awam) 

tentang hukum-hukum syari’at, lalu bertanya kepada mufti. Maka tentunya tidak etis 

apabila diberi jawaban dalam bentuk fatwa kemudian tidak mematuhinya. Atas dasar apa 

mereka tidak mematuhi fatwa tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa ta`alasudah 

memerintahkan kepadanya untuk bertanya kepada ahlinya dalam hal ini adalah ulama 

sebagaimana tersebut dalam firman-Nya QS.An-Nahl[16]:43)  berikut ini: 

                                                           
11Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h.297-299; 
Muhammad Fauzi Faidillah, al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah,cet.Ke-1, (Kuwait: maktabah Dar 
at-Turats, 1984), h.94.  
 



َيب ا ً ااِرَجبٗلااإَِلااهِكَاقَج ااِيٍاَُبَسه اأَر اأَ ِح ٍ اإَُّ َٔافَس اآِى  اإِنَ ٕ أ  ْ ااا انُ ك اٱامَاأَ ٌَاتَع ااَلااُكُتُى ااإٌِازِانذِّ ٕ ًُ اا٣٤اهَ

”Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu 

kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang memppunyai pengetahuan jika kamu 

tidak mengetahui”. 

 

Fatwa ulama itu menurut Abdul Wahhab Khallaf termasuk juga ketetapan Allah 

(hukum Syara’) walaupun tidak diproses secara langsung (biwasithah).12 Sebab, fatwa 

yang dihasilkan itu berdasarkan dalil-dalil syara’13 (al-Adillah asy-Syar’iyyah) terutama al-

Qur’an dan hadis Nabi Shalallaahu `alaihi wa Sallam. Dengan demikian, fatwa tersebut 

pada hakekatnya bukan murni pendapat mufti (ra’yu).14 Menurut asy-Syatibi, fatwa itu 

ibarat dalil bagi mujtahid.15 Mujtahid akan selalu mengikuti dalil dalam setiap keputusan 

ijtihadnya. Begitu juga fatwa bagi orang awam dalam hal ini mustafti. Ia harus mematuhi 

fatwa yang dihasilkan oleh seorang mufti. 

Lebih dari itu, fatwa itu dihasilkan oleh ulama baik perorangan maupun kolektif. 

Akibatnya, fatwa ulama itu wajib diikuti oleh umat Islam16 karena kita diperintahkan Allah 

untuk taat kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan ulil amri. Ulama termasuk ulil amri umat 

dalam urusan agama, sedangkan dalam urusan duniawi ulil amrinya adalah “umara”. 
 

Fatwa MUI tentang Kehalalan Kepiting 

Menu seafood yang satu ini memang lezat. Sajian kepiting, baik direbus dengan 

saos tiram dan sebagainya, tentu amat mengundang selera. Ini menjadikan harga sajian 

                                                           
12 Lihat ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqih, h. 101. 
 
13 Abdul Wahhab Khallaf membagi dalil-dalil syara’ itu ke d alam dua kelompok. Pertama, dalil-dalil 
syara’ yang sudah disepakati penggunaannya oleh para ulama seperti al-Qur’an, hadis Nabi saw, 
Ijma’ dan Qiyas. Kedua, dalil-dalil syara’ yang masih diperselisihkan penggunaannya oleh para 
ulama sepeerti Istihsan, Mashalih Mursalah, Istishhab, al-‘Urf dan sebagainya.  
 
14 Ra’yu  itu pada awalnya merupakan hasil pemikiran murni yang hasilnya akan bersesuaian 
dengan wahyu apabila wahyu itu turun mengenai persoalan terebut. Oleh karena itu, dalam 
sejarah hokum Islam kita mengenal dua aliran besar yaitu Madrasah Ahlul Hadis yang berpusat di 
Hijaz(Makkah dan Madinah) dengan Imam Malik sebagai tokohnya dan Madrasah Ahlur Ra’yi yang 
berpusat di Irak ( Kufah dan Baghdad) dengan Imam Abu Hanifah sebagai tokohnya. Untuk lebih 
jelasnya, lihat M.Hashbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1993), 
h.99-103. 
15 Al-Syathibi,  al-Muiwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, Jilid IV,  h.216. 
16 Muhammad Salam Madkur, al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami, cet.Ke-1, (T.tp.: Dar al-Nahdhah al-
‘Arabiyyah, 1984), h.142. 



menu makanan yang satu ini, per porsinya cukup mahal. Kepiting binatang anggota 

crustacean berkaki sepuluh dari infraordo Brachyura (bahasa Yunani: brachy=pendek, 

ura=ekor), atau yang perutnya (abdomen) sama sekali tersembunyi di bawah dada 

(thorax). Ke dalam kelompok ini termasuk ketam dan rajungan. Di balik kelezatannya, 

sejatinya masih mengemukakan pertanyaan di sebagian umat terkait status kehalalan 

kepiting. Pasalnya ada yang berpendapat, hewan ini hidup di dua alam, yakni di darat dan 

di laut/air.  

Pada dasarnya, ketika kita berbicara mengenai konsumsi makanan, maka dalam 

hal ini Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang jelas dan harus dipatuhi 

segenapumat. Allah Subhanahu wa ta`ala telah menghalalkan sesuatu yang baik, serta 

mengharamkan segala yang kotor dan buruk, sebagaimana dalam firmannya, dalam QS : 

Al’Araaf[7]:157 berbunyi:  

ٍَاٱ ٌَاٌَتَجِاانَِذٌ ًَاٱانَزُسٕلَاٱاُعٕ ُاٱانَُجِ ًَال  ٕ اٱافًِاِعَُذُْى ااتُٕثًبَيك ااۥٌَِجُذََُّٔاانَِذيٱايِّ ِاٱَٔااةِاَرى انتَ اٱثِااُيُزُْىٌَأ ااَِجٍمِال 
ع ان  ُ ااُزٔفِاًَ ٌَ آُى آَى أَ

ٍِا َُكزِان اٱاَع ٌُِحمُّااًُ وُااتِانطٍَِّجَ اٱانَُٓىُاأَ ٌَُحزِّ ٍ اأَ ٌََضعُاائِثَاَخجَ  ان اٱآِىُاَعهَ ُ اأَ َاٱَٔااَزُْى اإِص اآُى اَع ٍ ااَكبََت اانَتًِٱامَاهَ اغ ال  ٍَاٱفَاآِى  اَعهَ اَءاَيُُٕا اانَِذٌ

ِّا َعَزُرُِٔااۦثِ َََصُزُِٔاأَ رَاٱاتَجَُعٕا اٱَٔاأَ ااۥ اَيَعُّااأَُِزلَاانَِذي اٱانُُّٕ
نَ    ٔ ف ان اٱاُْىُاائِكَاأُ ٌَاًُ اا١٥١اهُِحٕ

 

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka 
dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 
mengerjakan yang ma´ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala 
yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada 
pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolong-
nya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka 
itulah orang-orang yang beruntung”.  

 

Dalam kaitan ini, Islam membolehkan umatnya mengkonsumsi hewan, tentu 

sesuai dengan aturan hukum Islam. Hewan yang bisa atau halal dimanfaatkan sebagai 

santapan terbagi 2 (dua), yakni hewan darat dan hewan air. Hewan darat adalah hewan 

yang hanya hidup di darat, sedangkan hewan laut adalah hewan yang hidup di air. Meski 

begitu, tidak semua hewan darat dapat dimakan, ada ketentuan hukum yang harus 

diikuti. Hal yang sama berlaku untuk hewan air. Hewan darat adalah hewan yang hidup di 

darat, hewan laut adalah hewan yang hidup di air. Meski demikian, tidak semua hewan 

darat dapat di makan, karena ada ketentuan hukum yang berlaku dan harus diikuti. Hal 

yang sama berlaku untuk hewan air. 



Hewan yang hidup di darat dan di air/laut seperti kodok, ular dan termasuk 

kepiting, maka dalam hal ini, para ulama berpendapat, hukumnya haram dengan alasan 

kotor dan membawa bahaya. Syeikh Muhammad Al-Khathib Al-Syarbaini dalam kitabnya; 

“Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani al-Minhaj”17 adalah salah satu yang berpendapat 

demikian. Sejak lama telah muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait media 

hidup kepiting ini. Ada pandangan bahwa kepiting termasuk hewan darat, ada pula 

pendapat menyebut kepiting merupakan hewan laut. Sebagian ulama juga menyatakan 

bahwa kepiting itu hidupnya di dua alam (darat dan air). Hanya saja, para ulama zaman 

dahulu pada umumnya sepakat mengkategorikan kepiting sebagai makhluk yang hidup di 

dua alam, maka itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ini sebagaimana pendapat al-

Imam ar-Ramli  dalam kitabnya,“Nihayah Al-Muhtaj ila Ma’rifah Al-Fadz Al-Minhaj”.18 

Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah tentang "binatang yang hidup di darat dan 

laut", mengutip pendapat Ibnu al-'Arabi, berkata bahwa: ”Pendapat yang shahih tentang 

hukum binatang yang bisa hidup di darat dan di air adalah haram, karena dalam masalah 

ini ada dua dalil yang bertentangan, yakni dalil yang menghalalkannya dan dalil yang 

mengharamkannya, maka dalam masalah ini saya lebih memenangkan dalil yang 

mengharamkannya dengan alasan kehati-hatian. Sedangkan ulama selain Ibnu al-'Arabi 

berpendapat bahwa semua binatang yang hidup di laut adalah halal, walaupun binatang 

tersebut memungkinkan bisa hidup di daratan, kecuali kodok karena ada larangan untuk 

membunuhnya.” 19 

Di antara ulama mazhab, juga muncul perbedaan pandangan seputar hewan yang 

hidup di dua alam, semisal kodok, kura-kura, ular, buaya, anjing laut dan sejenisnya. 

Pertama, mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi’iyyah berpendapat, kepiting tidak boleh 

                                                           
17 Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'anil Minhaj, juz. IV. h. 297 
 
18Lihat, Muhammad ibn Muhammad ibn hamzah ibn Syihab al-Din ibn Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila 

Ma'rifah al-Fadz al-Minhaj, JUZ VIII, hal. 150 tentang pengertian "binatang laut/air" dan halaman 

151-152 tentang "binatang yang hidup di laut dan di daratan". 

 

19 Lihat,Sayyid Sabiq,Fiqh as-Sunnah, juz III h. 294 

 

 



dimakan sebab dianggap termasuk kategori khabaits (hewan yang kotor). Kedua, Mazhab 

Al-Malikiyah berpendapat, memakan kodok, serangga, kura-kura dan kepiting hukumnya 

dibolehkan, selama tidak ada nash atau dalil yang secara jelas mengharamkannya. 

Sedangkan mengkategorikan hewan-hewan itu sebagai khabaits (kotor) tidak bisa 

dengan standar masing-masing individu, karena amat subjektif. Ketiga, Mazhab Al-

Hanabilah menyatakan semua hewan laut yang bisa hidup di darat tidak halal dimakan, 

kecuali dengan jalan menyembelihnya terlebih dahulu. Sebagai contohnya adalah burung 

air, kura-kura dan anjing laut.Kecuali itu,bila hewan itu tidak punya darah seperti kepiting, 

maka tidakperlu menyembelih. Kepiting sendiri boleh dimakan, karena sebagai binatang 

laut yang bisa hidup di darat dan kepiting tidak punya darah, sehingga tidak butuh 

disembelih. 

Berabad-abad lamanya, sebagian umat memegang teguh pendapat ini. Seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), muncul penemuan-penemuan yang 

pada akhirnya membawa kesimpulan baru terhadap hal ini. Sejumlah peneliti menyatakan 

bahwa: “kepiting bukanlah termasuk  binatang yang hidup di dua alam, di darat dan di 

air. Kepiting merupakan hewan laut atau sungai, sehingga media hidupnya adalah di air. 

Adapun kepiting yang ada di darat, dapat bertahan hidup karena adanya kantung air di 

dalam tempurungnya. Dengan demikian, kepiting pun tidak bisa berlama-lama di darat, 

sebab jika persediaan airnya habis, maka ia bisa mati.  

Memperhatikan pendapat para ulama tentang definisi dari ٌانجحزاحٍٕا  (binatang 

yang hidup di air/laut) dan ااأثحزاثزافًايبٌعٍش  (binatang yang hidup di laut dan di darat), 

maka Komisi Fatwa MUI dalam rapatnya menyimpulkan bahwa kepiting adalah binatang 

air, bukan binatang yang hidup di dua alam (laut dan darat), sehingga hukum 

mengonsumsinya adalah halal berdasarkan keumuman dalil tentang binatang laut. 

Menyimak analisis pandangan tersebut, berbagai argumentasi yang menguatkan MUI 

dalam mengeluarkan dan menetapkan fatwa tersebut, seperti Allah berfiman dalam  QS. 

Al-Maidah [5]: 96 berbunyi: 

ٕ ا نَ ٌَاأَ ْ ااأَ ٕ اٱَٔااَءاَيُُٕا ااتِاِكتَ ان اٱامَاأَ ُ ااََبنََكفَز ااا اتَقَ ًِّاآُى اَع َٔاَس ِٓى أ  َلَد اااتِ اا١٥انَُِعٍىِاٱاتِاَجَُ اآُى اَُ اَخه أَ

 



“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-

kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh 

kenikmatan”. 

 

َٕا ٍ تَتُُّاأان ِحمُّااَيبُؤُِااانطَُٕٓرُااُْ َي  

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.."  

(HR. Khomsah) 

Selain hadits diatas, disebutkan juga diantara hadits berikut yang artinya; 

"Hai manusia, sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang 

thayyib (baik dan halal) dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia 

perintahkan kepada para Rasul. Ia berfirman, "Hai Rasul-rasul! makanlah dari makanan 

yang baik-baik (halal)dan kerjakanlah amal sholeh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Mu'minun : 51), dan Allah berfirman pula, "Hai orang-

orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan 

kepadamu...." (QS. al-Baqarah:172). Kemudian Nabi. SAW  menceritakan seorang laki-laki 

yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan dan badannya penuh debu, 

sambil mengadahkan tangannya ke langit ia berdo'a, "Ya Tuhan, ya Tuhan....." (berdo'a 

dalam perjalanan jauh apalagi dalam kondisi seperti itu umumnya dikabulkan oleh Allah, 

Pen). Sedangkan makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan 

ia selalu menyantap yang haram. (Nabi Shalalallahu`alaihi wa sallam memberikan 

komentar), "Jika begitu halnya, bagaimana mungkin akan dikabulkan do'anya". (HR. 

Muslim dari Abu Hurairah). 

 Dalam hadits lainnya;  "Yang halal itu sudah jelas dan yang harampun sudah jelas, 

dan diantara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas 

halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. barang siapa hati-hati 

dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. 

Muslim). 

Selain berargumentasi dengan beberapa naqli seperti diatas, dalam menguatkan 

fatwanya juga, secara ilmiah MUI merujuk pada penelitian Sulistiono (Dosen Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) yang menjelaskan dalam makalahnya tentang Hukum 



Makan Kepiting, Halal Atau Haram yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada 

hari Sabtu, 15 Juni 2002 menyebutkan bahwa Eko-Biologi Kepiting Bakau (Scylla spp) dan 

antara lain sebagai berikut: Pertama; Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering 

dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu: Scylla Serrata, Scylla Tranquebarrica, Scylla 

Olivacea, dan Scylla Paramamosain. Dan menurutnya, oleh masyarakat umum, keempat 

jenis kepiting bakau ini hanya disebut dengan "kepiting". 

 Kedua; Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan : Bernafas dengan 

insang, Berhabitat di air, Tidak akan pernah mengeluarkan telur di darat, melainkan di air 

karena memerlukan oksigen dari air. 

Ketiga; Kepiting, termasuk keempat jenis di atas (perhatikan poin A) hanya ada 

yang: Hidup di air tawar saja, Hidup di air laut saja, dan Hidup di air laut dan di air tawar; 

Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.20 

Drai kajian ilmiah tersebut, maka landasan hukum (illat) dari ulama masa silam 

menjadi kurang relevan lagi. Dan peninjauan hukum terhadap hewan yang satu inipun, 

sesuai juga dengan kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan; “Jika illatnya  berubah, dapat 

berubah pula hukumnya”. Dalam Kaidah Ushul Fiqh lainnya disebutkan bahwa; “Pada 

dasarnya hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”. 

Memperhatikan berbagai argumentasi dari al-Qur`an, Hadits, pendapat para 

ulama, dan penelitian ilmiah serat dikuatkan lagi dengan kaidah Ushul Fiqh, sebagaimana 

disebutkan diatas,makaselanjutnya hukum mengonsumsi kepiting itupun berubahdari 

asal haram menjadi halal. Analisis kehalalan hewan jenis kepiting ini kemudian menjadi 

sebuah keputusan sepektakuler dari Komisi Fatwa MUI di Jakarta pada tanggal 15 Juni 

2002/ 4 Rabiul Akhir 1423 H yang menyatakan bahwa kepiting halal untuk dikonsumsi 

sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.    
 

Kesimpulan 

Fatwa MUI tentang kehalalan kepiting bahwa kepiting halal dikonsumsi 

sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Argumentasi 

kehalalannya adalah berdasarkan sejumlah penelitian bahwa kepiting bukanlah termasuk  

                                                           
20Lihat, https://eshaardhie.blogspot.com/2016/06/fatwa-mui-hukum-mengonsumsi-
kepiting.html 
 

https://eshaardhie.blogspot.com/2016/06/fatwa-mui-hukum-mengonsumsi-kepiting.html
https://eshaardhie.blogspot.com/2016/06/fatwa-mui-hukum-mengonsumsi-kepiting.html


binatang yang hidup di dua alam, darat dan air. Kepiting merupakan hewan laut atau 

sungai, sehingga media hidupnya adalah air. Kepiting yang di darat, dapat bertahan hidup 

karena adanya kantung air dalam tempurungnya. Kepiting tidak bisa berlama-lama di 

darat, sebab jika persediaan airnya habis, maka ia bisa mati. Kepiting adalah jenis 

binatang air, dengan alasan; bernapas dengan insang, berhabitat di air, dan binatang 

kepiting ini tidak pernah mengeluarkan telurnya di darat, melainkan di air, karena 

memerlukan okseigen dari air. 

Analisis dan kajian ilmiah tersebut, maka landasan hukum (illat) dari ulama masa 

silam menjadi kurang relevan lagi. Tinjauan hukum terhadap hewan yang satu inipun, 

sesuai kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan: “Jika illatnya  berubah, dapat berubah pula 

hukumnya”. Dalam Kaidah Ushul Fiqh lainnya disebutkan bahwa: “Pada dasarnya hukum 

tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.” Sebagai 

harapan penulis, dengan adanya tulisan sederhana tentang Analisis Fatwa MUI tentang 

Kehalalan Kepiting ini dapat menghilangkan pemahaman masyarakat tentang adanya 

keharaman terhadap jenis hewan kepiting ini.  
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