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HUKUM MENGKONSUMSI 

KOPI LUWAK DAN BINATANG LUWAK 

 

Pertanyaan dari: 

H. Muh. Ilyas 

Kel. Boribellaya, Tapieng, Kab Maros, Sulawesi Selatan 

(Disidangkan pada hari Jum’at, 1 Zulhijjah 1432 H / 28 Oktober 2011 M) 

 

Pertanyaan: 

 

Assalamu 'alaikum w. w. 

Dengan hormat saya sampaikan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Kami ingin mendapatkan penjelasan tentang kopi luwak yang mana kopi luwak itu berasal 

dari kotoran binatang luwak yang berarti najis, namun minuman kopi itu setelah diproses 

sudah menjadi halal dengan alasan kopi itu gurih rasanya dan harganya mahal. Sehingga 

perlu kami tanyakan apakah kopi luwak yang berasal dari kotoran binatang luwak itu halal 

diminum, bagaimana pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 

2. Apakah binatang luwak halal dimakan sama dengan binatang yang lain. 

Demikian pertanyaan kami dan dimohon kiranya dapat dimuat dalam rubrik tanya 

jawab agama majalah Suara Muhammadiyah yang diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Jazakumullah khairan katsiran. 

 

Jawaban: 

 

Wa’alaikumussalam w. w. 

Berikut ini jawaban atas pertanyaan saudara: 

1. Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi dan memperjualbelikan kopi itu hukum asalnya 

adalah halal. Argumentasinya, tidak ada dalil yang melarangnya sehingga kembali kepada 

hukum asal sesuatu yaitu halal, sebagaimana kaidah yang berbunyi: 

َهَِفَِل َىَخَِلَ عَ َيلَ لَِالدَََلََاَدَ َمَ َّلَِإََةَ حَ بَ لَِْاََاءَِيَ شَْلَ َاَِْفََلَ صَْْلَ اَ 
Artinya: Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh/halal kecuali ada dalil yang 

menunjukkan sebaliknya. 

Kaidah ini berdasarkan firman Allah: 

َل ك ْمَمَ  َاَلِذيَخ ل ق  يًعاه و   [29...َ]البقرة:ََاَِفَاْل ْرِضََجِ 
Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di Bumi untuk kamu ...” [QS. 

al-Baqarah (2): 29] 

Dan firman Allah: 

ًّلَط يِ ًبا َك ل واَِمَاَِفَاْل ْرِضَح ل  َأ ي ُّه اَالَناس   [168...َ]البقرة:َََي 
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 

di Bumi.” [QS. al-Baqarah (2): 168] 
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2. Kopi luwak adalah minuman kopi yang dihasilkan dari buah kopi yang dimakan oleh 

binatang luwak, lalu keluar dari binatang tersebut bersama kotorannya. Setelah itu, biji 

kopi dibersihkan dan diproduk menjadi serbuk kopi yang siap dijual dan dikonsumsi. Jadi 

kopi tersebut pada mulanya memang mutanajjis (barang yang terkena najis) karena 

bercampur dengan kotoran luwak. Jika kopi tersebut langsung dikonsumsi begitu saja 

tentu tidak boleh karena terkena najis. 

3. Tapi jika buah kopi yang dimakan oleh luwak itu diperhatikan secara cermat, ternyata 

diketahui bahwa yang dimanfaatkan oleh binatang luwak itu hanyalah kulit bagian luar 

dari buah kopi. Ketika keluar bersama kotorannya, buah kopi tidak hancur semuanya, 

yang dicerna oleh luwak hanyalah kulit bagian luar dan ia masih mempunyai kulit satu 

lagi yang tidak hancur. Lalu dalam proses pembuatan serbuk kopi, buah kopi yang keluar 

bersama kotoran luwak tersebut dibersihkan, kemudian dikupas lagi satu kulitnya yang 

masih tersisa yang terkena najis itu sehingga dikeluarkanlah biji kopi. Dari biji kopi inilah 

serbuk kopi luwak itu dihasilkan. Dengan demikian, kopi luwak itu bersih dan tidak 

bercampur dengan najis, sehingga hukumnya halal dan boleh dikonsumsi dan 

diperjualbelikan. 

4. Hanya saja, seorang Muslim hendaknya bersikap sederhana dan tidak perlu fanatik kepada 

suatu makanan atau minuman atau apapun. Kopi luwak hanyalah salah satu alternatif 

minuman yang halal. Dan kopi lainnya tentu lebih terjamin kebersihannya, rasanya juga 

tidak kalah dan harganya pun lebih murah dan terjangkau. Sikap fanatik dan berlebih-

lebihan terhadap kopi luwak inilah yang membuat seakan-akan ia mempunyai sensasi dan 

cita rasa yang berbeda dan membuat harganya melangit. 

5. Memakan binatang luwak itu hukumnya adalah halal, sesuai dengan kaidah yang 

berbunyi: “Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh/halal kecuali ada dalil yang 

menunjukkan sebaliknya”. Hal ini karena binatang luwak bukan termasuk binatang yang 

dilarang memakannya. Adapun binatang yang dilarang untuk memakannya antara lain 

adalah: 

a. Binatang yang dihukumi haram dalam al-Quran dan atau hadis, yaitu seperti bangkai 

binatang darat, darah binatang yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah, binatang yang mati tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam 

binatang buas, atau disembelih untuk berhala dan keledai peliharaan. Dalilnya dari al-

Quran adalah firman Allah: 

 َْ ة َم اْل ِنق    ْ ْن   َِْْاخََِق ِ ِهَم اْل َلَلِو    اَأ ه  ِ م َاْ ِْناِي  ِرَم م    ي ْ    ة َم ال  َدم َم خ  ْ   ْ ْ َع ل   ْيك م َاْل َ  دِ ي   ة َح ر ِم     ْ ْوق   وة ة َم اْل
َ[3ة:َ]املائدَ...َم الَنِطيح ة َم م اَأ ك ل َالَسب ع َِإَّلَم اَة َكي ْ  ْمَم م اَة ِقح َع ل ىَالنُّص بَِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 

jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala …” [QS. 

al-Maidah (5): 3]  
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َ َر     ِ   ر  ِاَع ْ     ْاَاق   ْ َلىََللاَ ع     ِ َُّص     :َل     ىَالن   َ اَق    ال  ِرََللاَ ع ن ْه ْ     ِلَخ     وِمَاْخْ      ْاَأ ك   ْ َلم َع     ِهَم َّ     ع ل ي   ْ
َ[رماهَالب اري]اْل ْهِلَيِةَ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu ia berkata: "Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan daging keledai peliharaan.” [HR. 

al-Bukhari] 

b. Binatang yang mempunyai taring yang dengannya ia membunuh mangsanya, seperti 

harimau, singa, serigala, beruang, anjing, kucing dan lain-lain. Dalilnya: 

َ َللاَ ع ْاَأ ِبَث  ْعل ب ة َر ِ    ٍبَِماع ل ْيِهَم َّ َلم َل  ىََللاَ ص َلىََللاَِع ْنه َأ َنَر َّ ول  َك لِ َِةيََن  َع ْاَأ ْكِل
ب اِعَ َ[رماهَالب اري]السِ 

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang yang mempunyai 

taring dari kalangan binatang buas.” [HR. al-Bukhari] 

c. Burung yang mempunyai cakar yang dengannya ia mencengkeram mangsanya, seperti 

burung rajawali, burung elang, burung hantu dan lainnya. Dalilnya:  

ولَ  :َل    ىَر َّ    َلىََللاََِع   ْاَاق ْ ِاَع ب َ اٍسَق   ال  ب اِعَم ع   ْاََللاَ ص    ْاَالس  ِ  ٍبَم  ِ لِ َِةيََن  َك    ْا َلم َع    ِهَم َّ    ع ل ي  ْ
َِْْ َ[رماهَمسلم]ك لِ َِةيَِِمْل ٍبَِمْاَالَط

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam melarang (makan) setiap binatang yang mempunyai taring dari kalangan 

binatang buas dan setiap yang mempunyai cakar dari kalangan burung. [HR. 

Muslim] 

d. Binatang atau burung yang makanannya adalah bangkai, seperti burung pemakan 

bangkai. Allah berfirman: 

لََُّل  م َ...َ  [157...َ]العراف:ََاِئثَ م ُي  ر ِم َع ل ْيِهم َا ْ بَ َالطَيِ ب اتَِم ُيِ 
Artinya: “… dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk ...” [QS. al-A'raf (7): 157] 

e. Binatang yang mukhbatsah (buruk/menjijikkan), seperti kalajengking, serangga (lalat, 

nyamuk, kumbang, rayap, kutu), cicak dan yang sejenisnya. Dalilnya:   

لََُّل  م َ...َ  [157...َ]العراف:ََم ُي  ر ِم َع ل ْيِهم َا ْ ب اِئثَ َالطَيِ ب اتَِم ُيِ 
Artinya: “… dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk ...” [QS. al-A'raf (7): 157] 

f. Binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, seperti ular, tikus dan burung 

gagak. Dalilnya: 

َ ة َر    ِ   ْاَع اِئة    َلىََللاَ ع    ْاَالن  َِ ِ َص    اَع    ه    َلم َأ   َ ه َق   الَ َللاَ ع ن ْ ِهَم َّ    ق َي  ق  ْ   ْلا َِفَ:َع ل ي  ْ َف  و اَّ  ِ ََخ   ْ ف
ََيََ:اخِْلِ َم اخْ ر مَِ َم اْخ د  َاْلع ق ور  َاْل قْ ق ع َم اْلف ْأر ة َم اْلك ْلب  َ[رماهَمسلم]اخْ َية َم اْلو ر اب 
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Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha dari Nabi Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bahwa beliau bersabda: "Lima binatang fasik yang (sunnah) dibunuh di 

daerah halal dan suci: ular, burung gagak yang abqa' (di punggung dan perutnya ada 

warna putih), tikus, anjing 'aqur (yaitu yang buas dan memangsa) dan burung elang.” 

[HR. Muslim] 

g. Binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya, seperti burung layang-layang, 

katak, semut, burung hud-hud dan lebah. Dalilnya: 

َ ول  :َل     ىَر َّ     ال  ر ة َق     ْاَأ ِبَه ر ي    ْ َلىََللاَِع     ر دَِع ل ي   ََْللاَ ص     ِلَالص   ُّ ْاَق      ْ َلم َع     ِةََِهَم َّ     ل     ْْ ْفد ِعَم الَن م الض   ِ 
َ[رماهَاقاَماجه]م اَْل ْده ِدَ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam melarang membunuh burung layang-layang, katak, semut dan burung 

hudhud. [HR. Ibnu Majah] 

h. Semua binatang yang membahayakan kesehatan atau membuat sakit, berdasarkan 

hadis: 

َ ول  اِمِ َأ َنَر َّ    َلىََللاَِع   ْاَع ب   اد ة َق ْ ِاَالص  َ هََِللاَ ص    َلم َع ل ي  ْ ىَم َّ    ََق ض    ر ار  ِ   َ َم ّل  ر ر      َ رماهَ]أ ْنَّل 
َ[اقاَماجه

Artinya: Diriwayatkan dari Ubadah bin as-Somit bahwa Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam menghukumi bahwa tidak boleh membahayakan diri dan 

membahayakan orang lain. [HR. Ibnu Majah] 

Demikian jawaban ringkas dari kami, semoga dapat memberikan manfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Wallahu a'lam bisshawab 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah: No. 23, 2011 


