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KEPUTUSAN 

PENGURUS WILAYAH LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR 

Tentang Daging In Vitro Hasil Kultur Jaringan dengan Bahan Hewan yang Sudah Disembelih 

Deskripsi Masalah 
Perkembangan teknologi telah lama terjadi pada segala ruang kehidupan. Tidak hanya dalam bentuk 
teknologi informasi, melainkan juga teknologi kehidupan yang kemudian dikenal dengan istilah 
bioteknologi - kultur jaringan.  

Kultur jaringan ini berkembang dari sebuah konsep bahwa setiap sel yang menyusun tubuh makhluk 
hidup memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi dan bereproduksi. Kemampuan ini kemudian 
dikenal dengan istilah totipotensi. Berbekal kemampuan totipotensi ini, bilamana sel makhluk hidup 
itu mampu menemukan (atau ditempatkan) di sebuah media yang optimal dan mendukung 
kehidupannya, maka sel itu akan beregenerasi dan menghasilkan daging.  

Hasil dari penemuan ini, kemudian mendorong para ilmuwan biologi mendapati banyak media yang 
bisa digunakan untuk melakukan kultur sel hewan tersebut. Dan terbukti bahwa penggunaan media 
itu, ternyata mampu menghasilkan sebuah produk yang diberi nama sebagai meet culture (daging hasil 
kultur jaringan) sebagaimana akhir-akhir ini sering diberitakan.  

Secara garis besar, mekanisme kultur jaringan ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Mereka mengambil sampel sel yang berasal dari makhluk hidup, termasuk ayam yang sudah 
disembelih secara syar’i.  

2. Sel tersebut kemudian di tanam di sebuah media dan dipelihara secara in vitro  
3. Selang 2 hari kemudian, sel itu menghasilkan sebuah daging ayam, yang berbentuk seonggok 

daging, tanpa tulang, kepala atau bentukan seperti makhluk hidup 
4. Tekstur, rasa dan warna daging yang dihasilkan dari teknik ini, sama persis dengan tekstur 

warna, rasa dan daging yang diperoleh langsung dari hewan / ternak sembelihan.  

Sebagai catatan, bahwa teknik kultur jaringan ini merupakan materi pelajaran yang diajarkan di 
sekolah-sekolah kita setingkat SMA dan merupakan Mata Kuliah tersendiri dalam Fakultas Biologi di 
Perguruan Tinggi.  

Pertanyaan 
Bagaimanakah hukum daging yang diperoleh dari hasil kultur jaringan sebagaimana diuraikan di atas?  

 

Jawaban: 

Hukumnya diperinci sebagai berikut: 

1. Hukumnya haram bila sel yang dikultur berasal dari hewan yang masih hidup. Alasannya, karena 

setiap sel , jaringan atau bagian tubuh yang diperoleh dari hewan yang masih hidup adalah 

menempati hukum bangkai 

2. Hukumnya halal, bila sel yang dikultur berasal dari hewan yang halal secara syara’ dan sudah 

disembelih secara syar’i. 

 

Penjelasan: 

● Karena sel merupakan satu kesatuan yang menyusun tubuh hewan, maka pengambilan sampel 

sel dari hewan yang sudah disembelih, menempatkan derajatnya sel itu sebagai bagian dari 

daging hewan yang sudah disembelih. Sifat hidup dan regenerasinya sel yang tumbuh dari 

hewan yang sudah disembelih sehingga kemudian menghasilkan sebuah daging, merupakan 

buah dari kehidupan nabati (hayatu al-nabat) sehingga halal dikonsumsi. 
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● Adapun bilamana sel itu diambil dari hewan yang belum disembelih, atau mati tidak disembelih, 

maka status sel itu menempati derajat anggota tubuh hewan yang terpotong dari hewan yang 

masih hidup, sehingga dihukumi bangkai. Setiap sel yang tumbuh dari bangkai, maka hukumnya 

adalah hukum bangkai, sehingga haram dikonsumsi. 
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 3سورة املائدة : 

ِهلَّ لَِغْْيِ اهّللِّ بِِه َوالُْمنَْخنَِقُة َوالْمَ 
ُ
يِر َوَما أ ُم َوََلُْم اْْلِْْنِ َمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َواْْلَّ ُة ُحرِّ ََ ي ِِ َََُِِّّة َواَّنَّ ََ ََةُ َوالُْم يْتُمْ ْوُُو ََكَّ بُُع إاِلَّ َما  َكَل السَّ

َ
َُب ََِ وَ  َوَما أ َما 

 لََعَ اَّنُُّصِب 

 24شجاع : منت أيب 

اكة اجلنني بذاكة أمه إال أن َوجد حيا فيذىك   وما ُِع من يح فهو ميتو

 264/4املجموع رشح املهذب:  

نب ابلقرة واألَن وايلد وغْي َلك جنس باإلمجاع ومما يستدل به من السنة حدَث  العضو املنفصل من حيوان يح كأيلة الشاة وسنام ابلعْي َو
نه ُال: ُدم اَّنيب صىل اهلل عليه وسلم املدَنة وهم حيبون أسنمة االبل ويقِعون أيلات الغنم فقال )ما تقِع من أيب واُد الليىث ريض اهلل ع

ابلهيمة ويه حية فهو ميتة( رواه أبو ِّاوِّ والَمذي وغْيهما وهذا لفظ الَمذي ُال الَمذي حدَث حسن ُال والعمل لَع هذا عند أهل 
مك واجلراِّ واالِّيم كيده ورجله وظفره ومشيمة اآلِّيم ففيها لكها وجهان أصَهما طهارتها وهو اذلى صََه العلم وأما العضو املبان من الس

 اْلراسانيون كميتاتها

 ىبواثلاىن :جناستها وإنما حيكم بِهارة اجلملة َلرمتها وبهذا ُِع العراُيون أو مجهورهم يف َد اآلِّيم وسائر أعضائه وتكرر نقل القاىض أ
اق لَع جناسة َد السارق وغْيه إَا ُِعت أو سقِت ونقل القايض أَضا االتفاق يلع جناسة مشيمة اآلِّيم والصَي َ الِهارة كما الِيب االتف

 َكرناه وأما مشيمة غْي اآلِّىم فنجسة بال خالف كما يف سائر أجزائه املنفصلة يف حياته واهلل أعلم

 11 ـج 22املغين البن ُدامة صـ 

،ء  وفيه حياة مستقرة   فهو ميتة   ملا روى أبو واُد   ُال : ُال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :   ما ُِع من ابلهيمة وإن ُِع من اَليوان يش
   ويه حية   فهو ميتة {

 (11/6رشح خمترص اْلرايق )

 ائر أجزا،ء امليتة  َُاَل َمْن حُيِِْي الِْعَظاَم َويِهَ وكذلك آنية عظام امليتة" وهذا ُول اجلمهور  جناسة عظام امليتة ُول اجلمهور  وأنها حتلها اَلياة كس
 د( سورة يس[ ِّل لَع أنها ...   اذلي َقبل اَلياة َقبل املوت  وأما بالنسبة للشعر وهو َتأثر باَلياة  وينمو باَلياة  وينَرس نموه بع87َرِميٌم{ ])

ل أن اَليوان ال َتألم إَا جز  فدل لَع أنه غْي مرتبط حبياة اَليوان من حيث املوت إال أن نموه كنمو اَّنبات  وليس من ُبيل نمو اَليوان  بديل
اة اَليوان  ياأللم  ألن اإلحساس َدل لَع أن هذا اجلز،ء يح  الشعر ال َتأثر اَليوان جبزه  إَاً هو يح باعتبار أنه ناٍم من جهة  وال يشبه حياته ح

 واَليوان اليح َنمو  واَّنبات اليحيستعمل يف مثل هذا ُياس الشبه  الشعر اليح َنمو  وإنما أُرب ما َكون إىل حياة اَّنبات  ويمكن أن 
   فيلَق بأُرب األصلني شبهاً.َنمو  فهل حياة الشعر مثل حياة اَّنبات  أو مثل حياة اَليوان؟ أُرب ما َكون إىل حياة اَّنبات

 (346/  3حتفة املَتاج برشح املنهاج )

اكته  وإال إن أخرب من حتل َبيَته  ولو اكفرا بأنه َحبهاوحترم مذبوحة ملقاة  وُِع  ة َلم بإنا،ء إال بمَل َغلب فيه من حتل 

َشدَن )ص:   (38بغية املس

خباره إفائدة : ال َقبل خرب الفاسق إال فيما َرجع جلواب حنو ِّعوى عليه   أو فيما ائتمنه الرشع عليه   كإخبار الفاسقة بانقضا،ء عدتها   أو 
الشاة مذاكة فيَكم جبواز أكلها   وكذا بِهارة َلمها تبعاً   وإن اكن ال َقبل خربه يف تِهْي اثلوب وتنجيسه وإن أخرب عن فعل نفسه  بأن هذه

   ا ـهباخمرمة. لكن اعتمد ابن حجر والشيخ زكريا   ُبول ُوهل طهرت اثلوب ال طهر.

 (142/  1حاشية إاعنة الِابلني )

َلم مأكول أو غْيه  أو وجد شاة مذبوحة ولم َدر أن َاخبها مسلم أو جمويس  أو نباتا وشك أنه سم ُاتل أم ال  حرم ولو شك أنه لنب مأكول أو 
اكها ُبل.  اتلناول  ولو أخرب فاسق أو كتايب بأنه 

 (497/  13نهاَة املَتاج إىل رشح املنهاج )



Keputusan BM PWNU Jatim  2021 | Tentang Daging In Vitro Hasil Kultur Jaringan | 3 

اهر استصَابا ألصل اَلرمة يف اَلياة حىت َتيقن اَلل باذلاكة الرشعية   وظويقبل ُول املسلم بيمينه يف َلم وهو ميتة كما ُاهل مجع متقدمون 
عة ِأن حمله إن سلم ما لم َقل املسلم إيله أنا َحبته أخذا من ُوهلم لو وجدت شاة مذبوحة فقال َيم : َحبتها حلت   لَع أن ُوهلم لو وجد ُ

ب فِاهرة ألنه َغلب لَع الظن أنها َبيَة مسلم َقتيض تصدَق املسلم إيله َلم يف إنا،ء أو خرُة ببدل ال جموس فيه أو واملسلمون فيه أغل
ن سلم إ مِلقا تلأَيد ِّعواه بغلبة الظن املذكورة   إال أن َفرق بأن غلبة الظن بالنسبة للِهارة لم َعارضها أصل اَلرمة يف اَلياة   وهو ظاهر

 يف مثل َلك أنه ال تالزم بني الِهارة وحل األكل .

 (142/  1اعنة الِابلني )حاشية إ

رم ح ولو شك أنه لنب مأكول أو َلم مأكول أو غْيه  أو وجد شاة مذبوحة ولم َدر أن َاخبها مسلم أو جمويس  أو نباتا وشك أنه سم ُاتل أم ال 
اكها ُبل.  اتلناول  ولو أخرب فاسق أو كتايب بأنه 

 (411/  1شجرة العناوين ) –املجموع رشح املهذب 

َكر املتويل فيه مسائل َقبل منه بعضها  )فرع( هذا َكرناه لكه فيما علم أن أصله الِهارة وشك يف عروض جناسته أما ما جهل أصله فقد  اذلى 
 ىوينكر بعض فقال لو اكن معه إنا،ء لنب ولم َدر أنه لنب حيوان مأكول أو غْيه أو رأى حيوانا مذبوحا ولم َدر أَحبه مسلم أم جمويس أو رأ

ك هل يه من مأكول أو غْيه أو وجد نباتا ولم َدر هل هو سم ُاتل ام ال فال َباح هل اتلناول يف لك هذه الصور النه يشك يف ُِعة َلم وش
 االباحة واالصل عدمها هذا الكم املتويل:

 (62األشباه واَّنظائر للسيويط )ص: 

 يف وأمثلته ال تكاِّ حترص منها اليش،ء اذلي ال َتيقناثلالث ما َرج َ فيه األصل لَع األص َ وضابِه أن يستند االحتمال إىل سبب ضع
 جناسته ولكن الغالب فيه اَّنجاسة كأواين وثياب مدمين اْلمر والقصابني والكفار املتدَنني بها اكملجوس ومن ظهر اختالطه باَّنجاسة وعدم

املنبوشة حيث ال تتيقن واملعىن بها كما ُال اإلمام احَازه منها مسلما اكن أو اكفرا كما يف رشح املهذب عن اإلمام وطني الشارع واملقابر 
 وغْيه اليت جرى اَّنبش يف أطرافها والغالب لَع الظن انتشار اَّنجاسة فيها ويف مجيع َلك ُوالن أصَهما اَلكم بالِهارة استصَابا لألصل

 (82األشباه واَّنظائر للسيويط )ص: 

شك لَع ثالثة أرضب شك طرأ لَع أصل حرام وشك طرأ لَع أصل مباح وشك ال َعرف الفائدة اثلانية  ُال الشيخ أبو حامد اإلسفراَين ال
اكة مسلم ألنها أصلها حرام وشككنا يف اذلاكة املبيَة لو ف أصله فاألول مثل أن جيد شاة يف بدل فيها مسلمون وجموس فال حيل حىت َعلم أنها 

 للظهوراكن الغالب فيها املسلمون جاز األكل عمال بالغالب املفيد 

 (388/  1االُناع يف حل ألفاظ أىب شجاع ـ مفهرس )

َكره يف اتلتمة ولو وجد شاة مذبوحة ولم َدر أَحبها مسلم أو كتا  أم يبُلت: لو أخرب فاسق أو كتايب أنه َىك هذه الشاة ُبلناه ألنه من أهله 
 أعلم. جمويس فإن اكن يف ابلدل جموس ومسلمون لم حيل للشك يف اذلاكة املبيَة واهلل
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