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MUQADDIMAH 

 

Jika kita menelaah kitab-kitab fiqih, niscaya 

akan kita dapati bahwa mereka seringkali 

membahas berbagai masalah seputar hukum 

yang berkaitan dengan anjing1 seperti hukum 

memeliharanya, najis ataukah tidak, hukum 

makan dagingnya, atau hukum jual beli anjing, 

dan sebagainya. 

Di antara masalah yang banyak terjadi pada 

zaman kita sekarang adalah memelihara anjing. 

Saat ini, begitu seringnya kita menyaksikan dan 

mendengar orang yang memelihara anjing. 

Bahkan sebagian orang merasa bangga dan 

mengistimewakannya melebihi istri dan anaknya, 

tidur bersamanya, menciuminya, dan memberinya 

                                                           

1  Bahkan ada sebagian ulama yang telah menulis buku 

khusus tentang hukum-hukum seputar anjing seperti 

Yusuf bin Abdul Hadi dalam kitabnya al-Ighrab fi Ahkamil 

Kilab, dan Syaikh Ihsan al-Utaibi dalam kitabnya al-

Fawaid al-'Idzab fi Ma Ja'a fil Kilab. 



makanan yang lebih spesial dari manusia. Semua 

itu adalah akibat meniru gaya pergaulan orang-

orang kafir yang rusak akalnya.2 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin سمحه اهلل 

mengatakan, "Termasuk hikmah Allah bahwa 

yang jelek pasangannya adalah jelek juga. Oleh 

karenanya, orang-orang kafir dari Yahudi, 

Nasrani, Komunis, dan sebagainya di negara barat 

atau timur, hampir semuanya memiliki anjing. 

Jika dia membeli daging, maka dia makan yang 

jelek, daging yang bagus dia berikan kepada 

anjingnya. Setiap hari, mereka memandikan 

anjingnya dengan sabun dan alat-alat pembersih 

lainnya padahal sekalipun dia membersihkannya 

dengan seluruh air laut maka anjing tetaplah 

najis."3 

                                                           

2  Masail Mu'ashirah Mimma Taummu Biha al-Balwa fi Fiqhil 

'Ibadat hlm. 178 oleh Nayif bin Jam'an Juraidan.. 

3  Syarh Riyadhish Shalihin 6/430, cet. Madarul Wathan, 

KSA. 



Pembahasan kita akan lebih fokus kepada 

masalah hukum memelihara anjing. Dan setelah 

kita cermati, ternyata masalah ini ada dua 

keadaan: 

Pertama: Memelihara anjing tanpa kebutuhan  

Kedua: Memelihara anjing karena ada kebutuhan  

Oleh karenanya, dengan memohon taufik 

kepada Allah ػٓضوجّم, kita akan bahas masalah ini 

satu persatu. Semoga Allah ػٓضوجّم mencurahkan 

ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

HUKUM MEMELIHARA ANJING TANPA 

KEBUTUHAN 

 

Ketahuilah wahai saudaraku —semoga Allah 

memberkahimu—bahwa memelihara anjing tanpa 

satu kebutuhan (seperti menjaga kebun, hewan 

ternak, dan berburu) hukumnya tidak 



diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Rasulullah  صهً اهلل

 :dalam banyak haditsnya, di antaranya ػهيه وسهى

Pertama: Hadits Ibnu Umar رضي اهلل عنهما 

Dari Ibnu Umar سضي اهلل ػُهًا Rasulullah صهً اهلل ػهيه وسهى 

bersabda: 

ٍِ ٍِ َضاِسَيٕت َأِو َيأشَيٕت ِإالَّ َكْهَب َكْهّبا اْقَتًَُ َي  َََقَص ٔي

ًَٔهٔه ٌٔ َيِىٍو ُكمَّ َػ ٌَ َأُبِى ُهَشِيَشَة : َقاَل َسٔهْى. ٔقرَياَطا َوَكا

ٌَ َضأحَب َحِشٕث  . َأِو َكْهَب َحِشٕث: َيُقِىُل  َوَكا

"Barangsiapa memelihara anjing selain anjing 

untuk menjaga binatang ternak, maka 

amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 

dua qirath.4" Salim (anak lbnu Umar سضي اهلل ػُهًا) 

                                                           

4  Satu qirath adalah bagian yang besar. Wallahu A'lam 

tentang kepastian kadar ukurannya, tetapi disebutkan 

dalam hadits ukuran kecilnya adalah seperti Gunung 

Uhud (gunung paling besar di Madinah). Bukan 



berkata, "Adalah Abu Hurairah سضي اهلل ػُه; 

menambahkan, 'Atau untuk sawah,' dan 

adalah beliau seorang yang memiliki sawah.5" 

(HR Bukhari 9/759 dan Muslim 10/237) 

 

 

 

                                                                                                                           

maksudnya qirath sebagaimana istilah baru yaitu 24 

bagian, sebab ini adalah istilah baru, kita yakin bahwa 

Rasulullah صهً اهلل ػهيه وسهى tidak mungkin memaksudkan 

demikian atau terlintas dalam benaknya. (Lihat an-

Nihayah fi Gharibil Hadits 4/64 oleh Ibnul Atsir dan at-

Ta'liqat 'aid 'Umdatil Ahkam hlm. 685 oleh Syaikh 

Abdurrahman as-Sa'di.). 

5  Bukan maksud Salim mencela Abu Hurairah سضي اهلل ػُه, atau 

meragukan riwayatnya sebagaimana anggapan kaum 

Syi'ah, namun maksudnya karena beliau adalah seorang 

pemilik sawah maka dia akan lebih perhatian dalam 

menghafal hadits tersebut, sebab biasanya orang yang 

berkecimpung dengan sesuatu akan mengetahui dan 

menghafal suatu hal yang tidak diketahui oleh orang 

lain. (Lihat al-I'lam fi Fawaid 'Umdatil Ahkam 10/155 

oleh Ibnul Mulaqqin dan al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah 

3/1623 oleh Ibnul Aththar.). 



Kedua: Hadits Abu Hurairah رضي اهلل عنه 

ٍِ ٍِ َيِىٍو ُكمَّ َيُُِقُص َفِإَُٖه َكْهّبا َأِيَسَك َي ًَٔهٔه ٔي  ِإنَّا ٔقرَياٌط َػ

َيأشَيٕت  َأِو َحِشٕث َكْهَب

"Barangsiapa memelihara anjing, maka 

amalan shalihnya akan berkurang setiap 

harinya sebesar satu qirath (satu qirath adalah 

sebesar Gunung Uhud), kecuali anjing untuk 

menjaga tanaman atau hewan ternak." (HR 

Bukhari 5/6 dan Muslim 10/240) 

Ketiga: Hadits Abdullah bin Mughaffal رضي اهلل عنه 

ٍِ  َيُُِقُص َأِو َكْهَب َصِسٍع َفِإَُٖه َصِيٕذ َكْهَب ِإنَّا َكْهّبا اٖتَخَز َي

ٍِ ًَٔهٔه ٔي ٌٔ  َيِىٍو ُكمَّ َػ ٔقرَياَطا

"Rumah mana saja yang memelihara anjing 

selain anjing untuk menjaga binatang ternak 

atau an-jing untuk berburu, maka amalannya 



berkurang setiap harinya sebanyak dua 

qirath." (HR Tirmidzi 4/80, Nasai 7/187, Ibnu 

Majah 2/1069 dan dishahihkan al-Albani) 

Imam Nawawi سمحه اهلل mengatakan, "Para 

sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) dan selain 

mereka telah bersepakat tentang haramnya 

memelihara anjing tanpa ada kebutuhan seperti 

karena sekadar senang dengan model anjing 

tersebut atau untuk berbangga-bangga. Semua 

itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. 

Adapun jika ada kebutuhan yang membolehkan 

untuk memeliharanya maka hal itu telah 

dijelaskan pengecualiannya dalam hadits ini yaitu 

jika untuk salah satu dari tiga perkara: menjaga 

sawah, binatang ternak, dan berburu."6 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin سمحه اهلل 

mengatakan, "Adapun memelihara anjing 

hukumnya adalah haram bahkan perbuatan 

                                                           

6  Syarh Shahih Muslim 4/186. 



semacam ini termasuk dosa besar —wal 'iyadzu 

billah. Karena seseorang yang memelihara anjing 

selain anjing yang dikecualikan, maka akan 

berkurang pahalanya dalam setiap harinya 

sebanyak dua qirath (satu qirath sama dengan 

sebesar Gunung Uhud)."7 

Dari keterangan ini dapat kita ketahui bahwa 

larangan dalam hadits ini menunjukkan haram 

bukan sekadar makruh sebagaimana dikatakan 

oleh Imam Ibnu Abdil Barr 8.سمحه اهلل 

Hikmah dari larangan ini adalah karena 

memelihara anjing memiliki beberapa dampak 

negatif, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Karena malaikat tidak masuk ke rumahnya 

(Bukhari: 5223 dan Muslim: 2106) 

2. Mengganggu dan menakuti orang yang lewat 

                                                           

7  Syarh Riyadhish Shalihin 6/419. 

8  At-Tamhid 14/221. Lihat bantahannya dalam Fahul Bariy 

5/8 oleh Ibnu Hajar. 



3. Menerjang larangan Nabi صهً اهلل ػهيه وسهى 

4. Menjilat bejana dan menajiskannya yang 

mungkin saja pemiliknya lalai 

membersihkannya 

5. Tasyabbuh (meniru) gaya orang-orang kafir.9 

 

HUKUM MEMELIHARA ANJING KARENA 

KEBUTUHAN 

 

Adapun memelihara anjing karena kebutuhan 

maka hal ini terbagi menjadi dua keadaan: 

Pertama: Kebutuhan yang disebutkan dalam 

hadits-hadits di atas yaitu untuk berburu, 

menjaga hewan dan sawah. Maka hukumnya 

                                                           

9  Al-I’lam fi Fawaid 'Umdatil Ahkam 10/157 oleh Ibnul 

Mulaqqin, Fathul Bariy 5/8 oleh Ibnu Hajar. 



adalah boleh berdasarkan izin dari Rasulullah  صهً اهلل

 .di atas ػهيه وسهى

Kedua: Kebutuhan lain yang tidak disebutkan 

dalam hadits di atas, apakah bisa diqiyas-kan? 

Masalah ini diperselisihkan oleh ulama menjadi 

dua pendapat: 

1. Tidak bisa dilebarkan kepada kebutuhan 

lainnya 

2. Bisa diqiyaskan kepada kebutuhan lainnya 

karena 'illah (sebab) diperbolehkannya jelas 

yaitu karena kebutuhan. Kapan saja memang 

ada kebutuhan maka boleh hukumnya. Oleh 

karenanya, para ulama mengatakan, "Sebuah 

rukhshah (keringanan) apabila diketahui 

hikmahnya maka mencakup umum."10 

                                                           

10  Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam 10/158 oleh Ibnul 

Mulaqqin. 



Inilah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi,11 

Ibnul Mulaqqin,12 Waliyyudin al-Iraqi,13 dan lain-

lain. Ibnu Abdil Barr سمحه اهلل berkata, "Dan semakna 

dengan hadits ini juga—Ibnu Umar سضي اهلل ػُهًا—

menurut saya adalah boleh juga memelihara 

anjing untuk seluruh manfaat dan menolak 

mudarat jika manusia membutuhkannya."14 

Syaikh Yusuf bin Abdul Hadi سمحه اهلل berkata 

menukil ucapan sebagian ulama, "Tidak ragu lagi 

bahwa Nabi اهلل ػهيه وسهىيصم  mengizinkan anjing untuk 

berburu dalam banyak hadits, dan dalam hadits 

lainnya beliau juga mengizinkan anjing untuk 

menjaga kebun dan hewan ternak, sehingga 

dapat diketahui bahwa sebab dibolehkannya 

memelihara anjing adalah karena kemaslahatan. 

Dan kaidah fiqih mengatakan: 

                                                           

11  Syarh Muslim 10/236. 

12  Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam 10/157. 

13  Tharhu Tatsrib 6/28. 

14  At-Tamhid 14/219. 



اْنُحْكُى َيُذِوُس َيَغ ٔػهَّٔتٔه ُوُجِىّدا َوَػَذّيا 

'Hukum itu berputar bersama 'illah-nya ada 

dan tidaknya.' 

Oleh karena itu, jika memang dijumpai 

kemaslahatan maka diperbolehkan memelihara 

anjing, apalagi jika maslahatnya lebih besar dan 

lebih penting daripada maslahat kebun dan 

hewan. Atau juga kemaslahatan yang setara, 

seperti buah setara dengan sawah, sapi setara 

dengan kambing atau ayam dan bebek agar tidak 

dimakan serigala. Demikian juga takut dari 

perampok dan menjadikan anjing sebagai 

peringatan agar tuan rumah bisa bangun, semua 

itu lebih besar maslahatnya, sebab syari'at sangat 

memperhatikan kemaslahatan dan menolak 

kerusakan."15 

                                                           

15  Al-Ighrab fi Ahkamil Kilab 1/106-107. 



Syaikh Ibnu Utsaimin سمحه اهلل mengatakan, "Oleh 

karena itu, rumah yang berada di tengah kota 

maka tidak perlu anjing untuk menjaganya, 

sehingga memelihara anjing untuk keperluan jaga 

rumah yang keadaannya seperti ini hukumnya 

adalah haram dan berkurang pahalanya setiap 

hari satu atau dua qirath. Maka wajib bagi me-

reka untuk mengusir dan tidak memelihara anjing 

tersebut. Adapun jika rumahnya berada di daerah 

pinggiran dan sepi dari keramaian maka boleh 

memelihara anjing untuk menjaga rumah dan 

penghuninya, sebab menjaga penghuni rumah itu 

lebih penting dan dibutuhkan daripada menjaga 

kebun dan hewan."16 

Dan termasuk kemaslahatan yang sangat 

besar pada zaman ini adalah menggunakan anjing 

sebagai pelacak narkoba, bom, pelaku kejahatan, 

dan sebagainya yang biasa disebut dengan 

"anjing polisi". Maka ini maslahatnya sangat besar 

                                                           

16  Majmu' Fatawa Ibn 'Utsaimin 4/264. 



bagi masyarakat, jauh lebih besar daripada untuk 

berburu atau menjaga hewan dan sawah.17 

 

DUA MASALAH PENTING 

 

Berkaitan dengan memelihara anjing, ada dua 

permasalahan penting yang perlu kami 

sampaikan: 

1. Anjing Hitam kelam atau memiliki dua titik 

Anjing hitam kelam atau memiliki dua titik 

tidak boleh dipelihara sama sekali secara 

mutlak sekalipun untuk berburu, menjaga 

kebun, atau menjaga hewan, sebab anjing 

jenis seperti 

                                                           

17  Footnote al-lghrab fi Ahkamil Kilab 1/106. Dan Syaikh 

Ibnu Utsaimin juga menegaskan tentang bolehnya anjing 

pelacak ini. (Syarh Zadil Mustaqni', Bab al-Washaya, 

kaset ketiga). 



itu diperintahkan untuk dibunuh sehingga 

tidak boleh dipelihara, diajari, atau digunakan 

untuk berburu. Imam Ahmad bin Hambal سمحه اهلل 

berkata, "Saya tidak mengetahui seorang pun 

yang membolehkan hasil buruan anjing 

hitam."18 Dan ini adalah pendapat Qatadah, 

Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakhai, Ishaq bin 

Rahawaih, dan Ibnu Hazm.19 

2. Bila anjing menjilat bejana 

Bila anjing menjilat bejana, maka 

hukumnya najis sehingga bejana tersebut 

harus dibersihkan sebagaimana disebutkan 

dalam hadits: 

 َسِبَغ ٔنَيِغِسْهُه ُثٖى َفْهُيِشْقُه َأَحٔذُكِى ِإََاِء ٔفي اْنَكْهُب َوَنَغ ِإَرا

ٔيَشاٍس 
                                                           

18  Ibnu Hazm سمحه اهلل berkata, "Ahmad telah menjumpai 

banyak ahli ilmu." (al-Muhalla 6/174). 

19  Lihat Tharhu Tatsrib 6/29 dan al-Muhalla 6/174. 



"Apabila seekor anjing minum dari bejana 

salah seorang dari kalian, maka buanglah 

airnya lalu cucilah tujuh kali." (HR Bukhari no. 

418, Muslim no.422) 

Hadits ini mencakup seluruh jenis anjing, 

baik yang boleh dipelihara atau tidak boleh, 

sebab "al" (alif-lam) pada lafal "kalb" (anjing) 

dalam hadits di atas mencakup umum, tidak 

boleh dikecualikan tanpa adanya dalil.20 Dan 

hadits ini juga menunjukkan najisnya anjing— 

atau setidaknya adalah air liurnya—bahkan 

ulama memandang tingkatannya adalah najis 

yang berat (mughallazhah) karena untuk 

menyucikannya harus dengan air tujuh kali 

dan salah satunya dengan menggunakan 

tanah.21 Hadits ini juga merupakan mukjizat 

                                                           

20  Inilah yang dikuatkan oleh Imam Abu Ubaid dalam 

kitabnya ath-Thuhur hlm. 270 dan Ibnul Aththar dalam 

al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah 1/77. 

21  Para ahli medis juga melakukan penelitian tentang 

kandungan bakteri pada tanah, ternyata justru mereka 

mendapatkan tanah adalah pembasmi.bakteri. (Lihat 



ilmiah karena terbukti dalam riset kedokteran 

sekarang ditemukan melalui mikroskop bahwa 

mulut anjing mengandung 50 cacing pita yang 

menularkannya kepada manusia dan menjadi 

sebab manusia menderita penyakit yang 

berbahaya, bisa sampai mematikan."22 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

100 Mu'jizat Zhaharat fi Hadzal 'Ashr hlm. 37 oleh Yusuf 

Ali al-Jasir.). 

Oleh karenanya, pendapat yang kuat bahwa tanah tidak 

bisa diganti dengan pembersih lainnya seperti sabun dan 

sebagainya, berdasarkan beberapa alasan yang 

dijelaskan oleh Syaikh Abdullah al-Bassam dalam 

Taudhihul Ahkam 1/135. 

22  Lihat 100 Mu'jizat Zhaharat fi Hadzal 'Ashr hlm. 42 oleh 

Yusuf Ali al-Jasir, Ta'liq Syaikh Ahmad Syakir terhadap 

Ihkamul Ahkam 1/77 karya Ibnu Daqiq al-Id, Taudhihul 

Ahkam 1/137 oleh Abdullah al-Bassam.. 



PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Haramnya memelihara anjing jika tidak ada 

kebutuhan 

2. Boleh memelihara anjing jika ada kebutuhan 

dan kemaslahatan 

3. Tidak boleh memelihara anjing hitam kelam 

baik ada hajat ataupun tidak 

4. Jilatan seluruh jenis anjing adalah najis 

Akhirnya, semoga paparan singkat di atas 

menambah perbendaharaan ilmu yang 

bermanfaat bagi kita semua. Amiin.[] 
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