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ABSTRAK 

Asherin Diah Yuningtyas, 12102173126, Pandangan Ulama NU dan 

Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot (Studi Kasus di Kecamatan 

Panggul Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021, 

Pembimbing: Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si. 

Kata Kunci: Olahan Bekicot, Ulama NU, Ulama Muhammadiyah 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat di Kecamatan 

Panggul Kabupaten Trenggalek yang memiliki perbedaan pendapat mengenai 

status hukum olahan bekicot. Perbedaan pendapat ini mengakibatkan adanya saling 

menjustifikasi masyarakat terhadap hukum olahan bekicot. Hukum yang diketahui 

masyarakat yang didasari atas anggapan menjijikkan terhadap olahan bekicot yang 

demikian menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. 

Fokus penelitian yaitu (1) Bagaimana fenomena olahan bekicot di 

kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek? (2) Bagaimana pandangan ulama NU 

dan Muhammadiyah terhadap olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten 

Trenggalek?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek (2) Untuk 

menganalisis dan menjelaskan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap 

olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.  

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dan penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan: perpanjangan keikutsertaan atau 

kehadiran selama dua hari, ketekunan atau kejekan pengamatan dengan 

menganalisis terus menerus, dan triangulasi. Tahap-tahap penelitian: tahap 

persiapan dan pendahuluan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, alokasi waktu, 

dan tahap pelaporan. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Di kecamatan Panggul olahan bekicot 

ditemukan dalam bentuk masakan rica-rica, keripik, dan sate. Dalam proses 

pengolahan tahap awal daging bekicot yaitu dengan direbus sampai matang lalu 

dikeluarkan dari cangkangnya sesuai dengan cara penyembelihan yang benar dalam 

kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro Imam Malik  (2) Pandangan ulama NU dan 

Muhammadiyah di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek terhadap olahan 

bekicot yaitu dari tiga ulama NU mengatakan haram, tetapi dua diantaranya 

memberikan toleransi dengan mempersilahkan masyarakat yang memilih 

berkeyakinan mengkonsumsi sesuai kebolehan mazhab Imam Maliki. Dan dari tiga 

ulama Muhammadiyah, dua diantaranya berpendapat haram mengikuti tarjih 

Muhammadiyah, sedangkan satu ulama menghukumi makruh dengan alasan tidak 

disebutkan dalam nash dan berpandangan bahwa halal-haram adalah hak prerogatif 

Allah. 
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ABSTRACT 

Asherin Diah Yuningtyas, 12102173126, Opinions of NU Ulama and 

Muhammadiyah Ulama on Snail Processed (Case Study in Panggul District, 

Trenggalek Regency), Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia 

and Law, State Islamic Institute of Tulungagung, 2021, Advisor: Prof. Dr. H. 

A. Hasyim Nawawi, S.H., M.Si. 

Keywords: Snail Processed, NU Ulama, Muhammadiyah Ulama. 

This research is motivated by the understanding of the people in Panggul 

District, Trenggalek Regency, who have different opinions regarding the legal 

status of snail processing. This difference of opinion resulted in mutual justification 

of the community against the snail processing law. The law that is known to the 

public is based on the disgusting assumption of processed snails, which creates 

different perspectives. 

The focus of the research is (1) How is phenomenon of snail processing in 

Panggul District, Trenggalek Regency? (2) What are the opinions of the NU and 

Muhammadiyah ulama on processed snails in Panggul District, Trenggalek 

Regency? The objectives of this study are (1) To describe and explain the processed 

snails in Panggul District, Trenggalek Regency (2) To analyze and explain the 

opinions of the NU and Muhammadiyah ulama on processed snails in Panggul 

District, Trenggalek Regency. 

This type of research is a case study and field research with a qualitative 

approach. Data collection techniques: observation, interview and documentation. 

Data analysis techniques: data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. Techniques for checking validity: extension of participation or 

attendance for two days, persistence or constant observation with continuous 

analysis, and triangulation. The research stages are the preparatory and preliminary 

stages, the implementation stage, the data analysis stage, the time allocation and the 

reporting stage. 

The results of this study are (1) In Panggul District, snail processing was 

found in the form of rica-rica dhises, chips, and satay. In the process of processing 

the initial stages of snail meat, namely by boiling until cooked and then removing 

it from the shell in accordance with the correct method of slaughter in thye book of 

Al-Mudawwanah Al-Kubro Imam Malik. (2) The opinions of NU and 

Muhammadiyah ulama in Panggul District, Trenggalek Regency, on processed 

snails, namely from three NU ulama say it is haram, but two of them give tolerance 

by allowing people who choose to believe in consuming according to the abilities 

of the Imam Maliki school of thought. And of the three Muhammadiyah ulama, two 

of them argued that it was forbidden to follow the Muhammadiyah tarjih, while one 

ulama condemned makruh on the grounds that it was not stated in the texts and held 

the view that halal-haram is the prerogative of Allah. 
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 ملخص
  اظا العلميء اهضيييييييا العلميء و  ١٢١۰٢١٧٣١٢٦اشييييييياه  دهيه هواي ، ييس   

ول    يييا   طقييا  الييعرا ييييييييا الديييلييا  يالعلميييء المدمييعهييا الج  عيييل،ييا الدل ون  

ب،ي عا اإل يييي  يا الدةو يا تولوا   ٬اإل يييي  يقسييييق القياون ا  يييياة تاه  يلك(   

   المس شير: هيشق اواوي. ٢۰٢١   اجوا 

 : المعيل  الدل ون   العلميء اهضا العلميء   العلميء المدمعها.الةلميت ا  ي يا

ول   تاه  يلك   الذه   يا ه ق تدفي  هذا البدث    خ ل  هق ا شييي يص  ي   طقا 

 علق بيلوضع القياواي لمعيل،ا الدل ون. أدى هذا االخ  ف لعههق آراء    لفا  يمي ه

 ي الاأي إلج تباها  ش اك للم، مع ضع قياون  عيل،ا الدل ون. القياون المعاوف 

لل،مهور هسيييييي  ع إلج وجها اظا  الياة ل شييييييمع از الج المعيل،ا الدل ون   وال ي 

 ت لق وجهيت اظا    لفا.

ول    ييييا   طقيييا   يعييييل،يييا الدل ون ( كيف هي ظييييهاة  ١هاك  البديييث هو  

(  ي هي اظا العلميء اهضيييييا العلميء و العلميء المدمعها الج  عيل،ا ٢تاه  يلك ؟  

ف صيييييي( لو١ول   تاه  يلك ؟ كيات أهعاف هذه العرا ييييييا   يا   طقا   يالدل ون 

وشياح وجهيت   دليل( ل٢ول   تاه  يلك.   يا   طقا   يوشياح المعيل،ا الدل ون 

ميء المدمعها الج  عيل،ا الدل ون اظا الع   طقا   يلميء اهضيييييييا العلميء و العل

 ول   تاه  يلك. يا 

ييت جمع  لا وبدث  يعااي بم ه  اواي. تق  هذا ال وع    البدث هو درا يييييييا حي

بييايت المااقبا والمقيب ت وال وثيق. تق ييت تدليل البييايت: تقليل البييايت وااض 

البييايت وا يييييي   ص ال  ين . تق ييت ال دقق    ال يييييي حيا: تمعهع المشيييييييركا أو 

   مسي ما دليل الال طاهق ا  مسي ماةال اقباما  والماليباة أو الهو ي  لمعةالدضيور 

يذ و احلا  يا و احلا ال  ف يعها وا ول يث.  ااحل البدث هي المااحل ال مه وال الل

 تدليل البييايت وت  يص الوقت و احلا إاعاد ال قيرها.

لعرا يييييييا هي   هذه ا ،ا  يا (  ي   طقا ١ا ين   عيل ول   تق العالور الج  

هةي ورقينق البطيطس والسييييييتي .  ي امليا ت،هي  الدل ون  ي شيييييةل أطبيق رهةي ر

المااحل ا وليا    لدق الدل ون   أي ب ليهي ح ج ت ضييييي  ثق إخااجهي    القشييييياة 

( هقول الميء ٢و ق طاهقا الذبح ال يييييديدا  ي ك يب المعواا الةباى اإل يم  يلك  

ها  ي   طقا  ميء و المدمع لك الج الدل يا جي عا اهضيييييييا العل  ون ول   تاه  ي

المعيل    أي    ث ثا رجيل ده     اهضيييييييا العلميء   إا  حاام   لة  اث ي    هق 

ه سيييي دون    خ ل السيييميح لاشييي يص الذه  ه  يرون اإلهمين بيال ييي ه ك و ق ي 

ل،واز  عر يييييييا اإل يم الميلةي الفةا. و   رجيل العه  الال ثا  ي المدمعها   قيل 

بيع الطاه قا المدمعها   بي مي أدان رجل ده  الةااها بد،ا اث ين   هق إا  هدام ات

 اعم ذكاهي  ي ال  وص ورأى أن الد ل الداام    حق هللا.
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