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  iv   ABSTRAK 
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Besar 
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Kurban merupakan suatu aktifitas penyembelihan hewan ternak yang dilakukan pada 
tanggal 11, 12 dan 13 Dzhulhijjah atau disebut juga hari tasyrik dengan niat untuk 
beribadah kepada Allah SWT.Mayoritas ulama menyunatkan untuk dibagi tiga 
bagian, 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk dimakan, tidak ada 
ketentuannya untuk dijual baik itu dagingnya, kulit, bulu, dan sebagainya. Namun 
Masyarakat gampong Tanjung Selamat berpandangan bahwa kulit hewan kurban 
tersebut boleh saja di jual belikan dengan beragam alasan, dalam arti menurut mereka 
asal saja tidak menyalahi dari tujuan kurban itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui alasan dan tujuan masyarakat gampong Tanjung Selamat menjual belikan 
kulit hewan kurban serta untuk mengetahui ketentuan fikih terhadap praktik jual beli 
kulit hewan kurban yang dilakukan masyarakat gampong Tanjung Selamat.Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan teknik 
pengumpulan data dilakukan denganwawancara dari para pihak yang dijadikan 
informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung menjumpai 
pihak-pihak yang diwawancarai.Hasil penelitian di gampong Tanjung Selamat, 
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar, bahwa pertimbangan panitia kurban 
sehingga memutuskan untuk menjual kulit hewan kurban untuk kepentingan bersama 
seperti membeli ambal sajadah mesjid dan juga hasil penjualan disedekahkan kepada 
orang yang kurang mampu. Sebagian tokoh masyarakat mendukung terhadap 
kebijakan yang dilakukan oleh panitia kurban karena tujuannya adalah untuk 
kepentingan bersama. Sebagian lagi tidak mendukung karena berpegang kepada 
hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam tidak di bolehkan untuk menjual 
kulit hasil sembelihan kurban, lebih baik kulit tersebut disedekahkan kepada fakir 
miskin yang lebih membutuhkan dibandingkan masyarakat biasa yang ada di 
gampong tersebut. 

Nama    : Abdal Nauval 
Nim   : 121309959 
Fakultas/Prodi  : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah 
Judul Skripsi                           : Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Gampong Tanjung  
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  x   1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang                                             mengiringinya. Sepertiإنditulis inna.  2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘).                   Seperti Vlm  ditulis Syai’un.  3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan                  bunyi vokalnya. SepertinoQAر ditulis rabā’ib. 4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang                                                       apostrof  (‘). Seperti  ونqrQs  ditulis ta’khużūna. H.  Kata Sandang Alif dan Lam 1.  Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh: ةUvwgاditulis al-Baqarah       2.  Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah                     yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya. Contohnya:     ءQy^اmenjadi an-Nisā’ I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat      Dapat ditulis menurt bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.                                             Contoh:    ٌU{ف اU}ditulis harful jarr atau harfu al-jarr  
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 1 BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakangMasalah 

 Kurban merupakan ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad, maka ibadah kurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara’ dan dilaksanakan pada hari raya Idhul Adha  atau yang disebut dengan hari raya kurban sampai hari tasyriq (tanggal 10 s/d 13 dzulhidjah).  Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.  Namun menurut ulama Hanafiyah kurban adalah menyembelih hewan tertentu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Adapun menurut mazhab Malikiyah kurban adalah apa pun yang dijadikan media untuk mendekatkan diri kepada Allah,berupa hewan kambing atau hewan lain, yang tidak ada cacat, dan disembelih pada hari kesepuluh bulan dzulhijah, yaitu pada hari Idhul Adha, dan beberapa hari berikutnya. Berbeda lagi dengan mazhab Syafi’i dan 



2     Hanabilah yang mengatakan bahwa kurban adalah binatang apapun yang disembelih pada hari Idhul Adha hingga hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah.1  Menurut kesepakatan para ulama orang yang berkurban diperintahkan untuk memakan sebagian daging kurbannya dan menyedekahkan sebagian yang lain, berdasarkan firman Allah SWT, yang artinya2  Mayoritas ulama menyunatkan untuk dibagi tiga bagian, 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk dimakan, tidak ada ketentuannya untuk dijual baik itu dagingnya, kulit, bulu, dan sebagainya.3 Para Imam madzhab sepakat bahwa menjual daging, kulit, bulu, tulang, untuk ongkos orang yang menyembelih hewan kurban hukumnya haram dan tidak sah. Sebagaimana penjelasan hadist dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya4 Hal ini berdasarkan hadist dari Ali bin Abi Thalib R.a, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-Muslim,yang artinya5                                                             1Didin Nurul Rosidin, kurban dan permasalahannya, cet. 1, (Jakarta : Inti Medina, 2009), hlm. 41. 2“Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28). 3Abdul Wahid Muhammad, Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 288. 4“Barang siapa yang menjual kulit qurbanya, maka tidak ada qurban baginya”. (HR. al-Hakim 2/390, Baihaqi dalam al-kubro no. 19015 Baihaqi dalam al-kubro no.19015 dan dihasankan al-Albani). 5 “Rasulullah Saw memerintahkanku untuk menangani unta kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan bulunya, dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali menambahkan : kami memberikan upah jagal dari uang pribadi”. (HR. Bukhari 1717 dan Muslim 1317). 



3     Juga hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘alaihi, yang artinya6 Berdasarkan hadis di atas, orang yang berkurban tidak boleh menjual apapun dari hasil kurbannya, karena orang yang berkurban, dia telah menyerahkan semua hewannya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan komersial, yang keuntungannya kembali kepada dirinya, termasuk diantaranya adalah mengupah tukang jagal dengan mengambil bagian hasil kurban. Jika shohibul kurban mengupah tukang jagal dan panitia dengan sebagian hasil kurban, berarti kurbannya tidak utuh dalam kata lain cacat kurban, karena ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk bayar jasa. Untuk itulah, Nabi SAW melarang memberi upah kepada panitia dan tukang jagal dari hasil kurban tersebut.   Al-shan’ani dalam Subulussalam berkata, “Hadis itu menunjukkan untuk disedekahkan kulit dan bulunya sebagaimana disedekahkan dagingnya”. Tukang jagal tidak boleh diberi sedikitpun darinya sebagai upah karena hal itu sama hukumnya dengan menjual, karena ia berhak mendapak upah. Dan hukum kurban sama dengan hukum hadyu, karenanya tidak boleh dijual dagingnya dan kulitnya serta tidak boleh sedikitpun diberikan kepada tukang jagal.7                                                             6”Rasulullah Saw menyuruhku mengurus hewan sembelihannya (kurban).  Beliau perintahkan aku membagikan dagingnya, kulitnya, bulunya, untuk  kaum fakir miskin. Dan tidak memberikan sedikit pun kepada tukang jagalnya”. (HR. Muttafaqun ‘alaihi). 7Muhammad Ismail, Subulussalam, Cet. I (Riyadh: Darul ‘Ashimah, 2001), hlm. 324. 



4      Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang larangan memberikan bagian hewan kurban kepada tukang jagal, “Karena memberikan kepadanya adalah sebagai ganti (barter) dari kerjanya, maka ia semakna dengan menjual bagian darinya, dan itu tidak boleh.”8 Dalam tradisi masyarakat Aceh setiap merayakan Idul Adha, pihak yang berkurban biasanya mensedekahkan atau memberikan hewan kurban kepada pengurus hewan kurban, tujuannya untuk menunaikan dan melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari nahar, sehingga masyarakat mendapatkan bagian daging kurban untuk mengonsumsi dan memanfaatkannya pada hari tersebut.  Praktik kurban di gampongTanjung SelamatKecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, orang yang berkurban menjual kulit hewan kurban yang di kurbankan dengan maksud uang hasil dari penjualan kulit hewan kurban tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi panitia seperti pembelian nasi bungkus, kopi, makanan ringan dan lain sebagainya agar tidak mengeluarkan dana dari mesjid.  Berdasarkan latar belakang di atas, maka tertarik untuk di teliti, penyebab di masyarakat GampongTanjung SelamatKecamatan Darussalam terhadap jual beli kulit hewan kurban, yang di beri judul “Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Gampong 

Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”.                                                             8Walid Khalid Al-Rabi’, Ahkam Al-Udhhiyah fi Al-Fiqh Al-Islam, tt., hlm. 267. 



5     1.2.  Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu: 1.  Apakah alasandan tujuan masyarakat gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar menjual belikan kulit hewan kurban ? terjadi dalammasyarakatgampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar? 
1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui alasan dan tujuan masyarakat gampong Tanjung Selamat menjual belikan kulit hewan kurban. 2. Untuk mengetahui ketentuan fiqih terhadap jual beli kulit hewan kurban yang terjadi dalam masyarakat gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar. 
1.4. Penjelasan Istilah  Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Menurut istilah syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang 1.4.1. Jual Beli               2. Bagaimanaketentuan fiqih terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban yang 



6     berlandaskan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang di perbolehkan oleh syariat.9  Yang di maksud jual beli di sini adalah jual beli kulit hewan qurban. 1.4.2. kurban Kurban (al-Udh-hiyyah) secara bahasa adalahhewan yang dikurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idhul Adha. Menurut ulama fiqh kurban adalah menyembelih hewan tertentu, pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.10 1.4.3. Kulit  Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Namun dalam penelitian ini yang di bahas tentang kulit hewan. 
1.5. Kajian Pustaka Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untukmelihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan tulisan yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif.Sejauh ini penulis belum menemukan tulisan ilmiah yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang penulis                                                            9Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid. III,  (Jakarta : Al-I’tishom, 2008), hlm. 263. 10Abdul Shomad, Tanya Jawab Seputar Qurban, (Riau : Tafaqquh Press, 2009), hlm. 12. 



7     lakukan. Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan judul ini adalah yang dikarang oleh Syaikh Muhammad Irsyad Ibn Abdullah Al-Banjari di dalam kitab beliau yang bernama Sabilulmuhtadin, Juz 2, yang membahas secara terperinci  mengenai tentang kurban. Adapun dalam skripsi Thantawi mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”.Dan di dalam skripsi Muhammad Ridwan Yuda  mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016 yang berjudul “Studi Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi’i”. Dengan demikian, meskipun ada kajian tentang jual beli kulit hewan kurban yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang praktik jual beli kulit hewan kurbanini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian penelitian sebelumnya, karena segi fokusnya yang berbeda.  Namun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Thantawi  dengan penulis, penulis lebih fokus menjelaskan yaitu sisi persepsi masyarakat terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban, berdasarkan Al-qur’an, hadist, yang dilakukan oleh para imam mazhab serta para ulama pengikut mazhab, dan juga yang membedakakan yaitu tempat penelitian yang penulis lakukan di gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan Thantawi menjelaskan praktik pemberian daging hewan kurban kepada panitia sebagai upah,dari hasil penelitian skripsi tersebut bahwa praktik 



8     pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah tidak sah, berdasarkan Al-qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas yang dilakukan oleh para imam mazhab serta para ulama pengikut mazhab. Kemudian terdapat perbedaan tempat yang dilakukan di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Namun kajian yang di lakukan oleh Muhammad Ridwan Yuda menjelaskan jual beli kulit hewan kurban menurut pendapat Imam Syafi’i. Adapun status menjual kulit hewan kurban itu adalah terlarang yang di pandang menurut Imam Syafi’i, karena Imam syafi’i itu sendiri tidak menjual hasil dari setiap apa yang di kurbankan dan Imam Syafi’i lebih menyukai menyedekahkan semua bagian dari hewan kurban. Dengan demikian penulis ingin mengkaji lebih luas, untuk menghasilkan kajian yang mendalam, karena banyak ditemukan praktik jual beli kulit hewan kurban pada saat sekarang ini. 
1.6. Metode Penelitian Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan olehseseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.11                                                              11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),hlm.3. 



9     1.6.1. JenisPenelitian Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirisbersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian yang lain, dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa apa terhadap obyek atau wilayah yang diteliti, dalam melaksanakan penelitian ini  peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada obyek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan peneliti secara jelas, dan yang terjadi seperti apa adanya.12 1.6.2. LokasiPenelitian Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan    1.6.3. MetodePengumpulan Data        Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis menggunakan field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pespustakaan).                                                            12Ari kunto, Suharsimi, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 55. penelitian,  yaitu   di    Gampong      Tanjung       Selamat     kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 



10     a. Field research (penelitian lapangan)      Penelitian ini merupakan metode pencarian data dilapangan karena menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.13Penelitian ini mengambil objek kajian di GampongTanjung Selamat Kecamatan Darussalam dengan cara mendatangi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan. Fokus kajian dalam penelitian ini, berkisar padapersepsimasyarakatterhadappraktik jual beli kulit hewan  qurban. b. Library Research (Penelitian Perpustakaan)      Library research yang dimaksudkan disini adalah penelitian perpustakaan, artinya peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini menggunakan buku-buku yang tersedia diperpustakaan. 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relavan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relavan untuk menyusun konsep penelitian.                                                            13Nasir Budiman, pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Banda Aceh:hasanah, 2003),hlm.23. 



11     b. Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung menjumpai pihak-pihak yang diwawancarai. c. Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang di lakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Dari tiga teknik di atas untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi maka penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 14  Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai di antaranya ialah pak geuchik, Imam Mesjid,Imam Gampong, panitia kurban, Mudhahi (orang yang berkurban) dan para tokoh masyarakat di gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam,Kabupaten Aceh Besar. Penelitian juga menggunakan dokumentasi sebagai penambahan data yang berbentuk tulisan. Dalam melaksanakan dokumentasi, penelitian benda tertulis seperti buku-buku.                                                              14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), hlm.5. 1.6.5. InstrumenPengumpulan Data 



12     ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan. 1.6.6. Langkah-LangkahAnalisis Data  
1.7. Sistematika Pembahasan Bab Satu merupakan pendahuluan yang di awali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah di buat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan Instumen pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan di gunakan dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggabungkan antara konsepdan teori yang berkaitan dengan mekanisme dan hukum jual beli kulit hewan kurban diDesa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam.Langkah awal ini dengan memaparkanhal-hal yang melatar  belakangi  tentang  Jual  Beli  Kulit  Hewan  Kurban  Di

Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk penyusunan dan karya ilmiah ini berpedoman pada buku Pedoman
 

Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syar’iyah Uin Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Untuk  lebih  memudahkan   penulisan  karya  ilmiah  ini, penulis  membaginya  dalam  empat  bab, terdiri  dari :  



13     tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.    Bab Dua, membahas tentang pengertian kurban dan dasar hukum, rukun dan syarat penyembelihan hewan kurban, Tatacarapenyembelihandan pembagian daging hewan kurban, pendapat ulama tentang hukum penjualan daging dan kulit hewan kurban. Bab Tiga, membahas lokasi penilitian, sebab dan tujuan penjualan kulit hewan kurban,Persepsi masyarakat tentang hukum penjualan kulit hewan kurban, dan praktik jual beli kulit hewan kurban menurut ketentuan fiqih. Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan.     



14 BAB DUA 

ANJURAN DAN TATA CARA BERKURBAN DALAM ISLAM 

2.1 Pengertian Kurban dan Dasar Hukumnya 

2.1.1 Pengertian Kurban 

 Kurban berasal dari kata bahasa arab yaitu �ً �ْ �ُ  -بُ �َ �ْ �َ  – بُ �َ �َ � -  ُ� ْ� َ� ً��� yang memiliki arti menghampirinya, mendekatinya.1Menurut istilah kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.2  Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh hiyahatau 
al-dhahiyah,dengan bentuk jamaknya al-adhahi.Kataini diambil dari kata dhuha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang di syariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00-10.00 pagi.3 
 Udh-hiyah adalah hewan kurban (unta, sapi dan kambing) yang di sembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah swt.4Hady artinya sesuatu yang di hadiahkan (dikirim dan dipindahkan) dalam istilah syariat hady adalah hewan ternak (unta, sapi dan kambing) yang dihadiahkan                                                            1Mahmmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 335. 2Ibrahim Anis et.al, al-Mu’jam al-Wasith, (Kairo : ttp, 1972), hlm. 547. 3Al-shana’ani, Subulus Salam, juz IV, (Bandung : Maktabah Dahlan , tp), hlm. 89. 4Abdul Muta’al al-Jabari, Cara Berqurban (Al Udh-hiyah Ahkamuha wa Falsafatuha at-
Tarbawiyah),   terj. Ainul Haris,cet. Pertama, (Jakarta : Gema Insani Press,1994), hlm. 83.  



15    ke tanah haram. Membawa hady adalah sunnah bagi orang yang hendak berihram, haji atau umrah.5 
2.1.2 Dasar Hukum Berkurban   Landasan hukum kurban adalah Alquran, dan sunnah.Dalam Alquran Allah SWT. Berfirman dalam surat al-kautsar ayat 1-3 yang bunyinya : {٣} ُشَ انِ ئَ كَ  هُ وَ اْ الَ بْـ تَـ ر  كَ  وَ انْ حَ رْ {٢} اِ ن لِ رَ ب  ااَ عْ طَ يْـ نَ كَ  الْ كوْ ثَـ رَ {١} فَ صَ ل اِ ن Artinya : Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.  Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah sesungguhnya  orang-orang yang membenci kamu dia adalah yang terputus (Qs. Al- Kautsar 1-3).  Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bagaimana semestinya mensyukuri nikmat, yaitu tidak hanya ucapan saja, tetapi juga dengan amalan ibadah yang terkait dengan anggota badan. Ada dua ibadah yang diperintahkan dalam ayat tersebut yaitu ibadah salat dan kurban. Dari kedua ibadah dalam ayat ini (salat dan kurban) merupakan ibadah yang paling utama dan paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam salat terkandung ketundukan hati dan perbuatan untuk Allah SWT, dan dalam ibadah kurban merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh seseorang hamba berupa hewan kurban.                                                            5Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid. 3 (Jakarta : Darul Fikri, 2001), hlm 612. 



16     Dalam surat al-Hajj ayat 36 :  ٌر َها َخيـْ َها َصَوآ.  َواْلُبْدَن َجَعْلنَـَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر الَلِه َلُكْم ِفيـْ فَاِءَذا.  ف فَاذُْكُروا اْسَم الَلِه َعَليـْ َها َوَأْطِعُموا ْالَقاِنعَ  َوَجَبْت ُجنـُْوبـَُها َفُكُلْوا   .نـََها َلُكْم َلَعلُكْم َتْشُكُرْوَن َكَذاِلَك َسخرْ , اْلُمْعتَـر وَ  ِمنـْ  .Dalam surat al-Hajj ayat 36 ini diungkapkan bahwa tanda-tanda syiar agama yang  ada   padanya  (yang tidak meminta-minta)  dan  orang  yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada  kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur (Qs. Al-Hajj :36)  أَ سْ لَ مُ وْ ا, وَ بَ ش رِ المُ خْ بِ تِ يْ نَ  . ( الحجّ :٣٤) هُ لَ فَـ  دٌ حِ وَ  هٌ لَ إِ  مْ كُ ِإَلهُ فَ , امِ عَ نْـ ألَ اْ  ةِ مَ َبِهيْ نْ مِ  مْ هُ قَـ زَ ا رَ ى مَ لَ عَ  اهللاِ  مَ وا اسْ رُ كُ ذْ يَ ا ل كً سَ نْ ا مَ نَ لْ عَ جَ  ةٍ م أُ  ل كُ لِ وَ  : Artinya : Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah SWT.  Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama  Allah SWT. Ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (mati),  maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan  apa Allah harus tercermin dari kualitas ibadah yang dilakukan. Menyembelih hewan kurban yang terbaik juga bagian dari syiar. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa dalam ibadah kurban, yang berkurban boleh memakan bagian dari hewan yang di kurbankan, dan cukup memakan daging itu sepertiga dan sebagian lagi diberikan kepada yang berhak menerimanya.  Juga dalam surat al-Hajj ayat 34  ( الحجّ  :٣٦) 



17    Artinya : Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar Maksud dari surat al-Hajj ayat 34 ini  bahwa menyembelihkurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka ) sewaktu mereka menyembelihnya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, orang-orang yang taat dan merendahkan diri kepadanya. Selain dari ayat di atas tersebut, kesunnahan berkurbanjuga didasarkan pada hadis dalam kitab sunan At-Tirmidzi, Anas ibn Malik berkata :   أن  بِ الن صَ  ي سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل ضَ يُ  انَ كَ   مَ ل سَ يُ وَ , نِ يْ نَـ رَ قْـ أَ , نِ يْ حَ لَ مْ أَ  نِ يْ شَ بْ كَ ي بِ ح كَ يُ ي وَ م امَ هِ ا حِ فَ ى صِ لَ عَ  هُ لَ جْ رِ  عُ ضَ يَ وَ , رُ بـ.  Artinya : Rasulullah SAW pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang sangat  putih dan bertanduk bagus. Beliau menyembelihnya sendiri, beliau berdoa,  bertakbir, dan menyimpan kaki kambing tersebut di sisi kakinya(HR.  Tirmidzi).6                                                            6Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, juz IV, (Mesir: Daar Ibnu Jauzi), no. 1494, hlm.71.      mereka  menyebut  nama Allah SWT. Atas  rezeki yang di karuniakan Allah       
    SWT. Kepada  mereka  berupa  hewan  ternak. Maka Tuhanmu  ialah Tuhan   
    yang  Maha  Esa, karena  itu   berserah    dirilah    kamu    kepada-Nya. Dan 

         (Muhammad) kabar  gembira   kepada    orang-orang    yang  tunduk patuh  
    (kepada Allah SWT). (QS. Al-hajj : 34). 



18     Hadis di atas bermakna meringankan umatnya supaya tidak merasa berat dalam berkurban. Siapa yang berkurban untuk dirinya dan anggota keluarganya maka yang paling utama adalah berkurban dengan sapi, kambing atau domba itu lebih utama.  Juga hadis Hisyam Ibn Umar yang berbunyi : د ِبْن ِسْيرٍينِابُن ُعَمرَعْن األَ  تُ َل َسأَ لْ قَا. َعْن ُمَحم ؟ قَاَل ضَ يَ هِ  ةُ بَ ا جِ وَ اَ . َيهحَ ض ى َرُسْوُل اِهللا ح .7نةُ الس  هِ بِ  تْ رَ ُمْسِلُموَن ِمْن بـَْعِدهِ َوجَ لْ َوا ِه  َوَسلمَ َعَليْ  َصلى اهللاُ   Artinya : Dari Muhammad bin Sirin. Berkata : Aku menanyakan kepada Ibn Umar tentang kurban. Apakah ia wajib? Ia berkata Rasulullah SAW melakukan  kurban dan juga kaum muslimin sesudahnya menjadikannya sebagai suatu  sunnah. Berdasarkan hadis Hisyam Ibn Umar di atas menunjukkanbahwa di anjurkan berkurban bagi umat muslim, tetapi kurban itu tidak wajib melainkan menjadikannya suatu sunnah dan di anjurkan pula memakan sebagian dari sembelihan hewan kurban tersebut dan sebagian lagi di berikan kepada yang berhak manerima. Pengikut mazhab Maliki, Syafi’i, Abu Yusuf, Ishak bin Rahawaih, Ibnul Mundzir, Ibn Hazm dan lainnya berpendapat “Kurban itu hukumnya sunnah bagi                                                            7Al-shana’ani, Subulus Salam..... hlm. 309.  Melihat ayat dan hadis-hadis di atas dapat dinyatakan di sini bahwa hukumberkurban sebagai berikut: 



19    orang yang mampu (kaya), bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya (muqim), dalam perjalanan (musafir), maupun dalam mengerjakan haji”.8  Orang yang mampu tapi tidak berkurban, hukumnya makruh. Sabda Nabi SAW:   َة اَ رَ يْـ رَ ى هُ بِ  اَ  نْ ع صَ  اهللاِ  لُ  وْ سُ رَ  ن سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اهللاِ ل صَ مُ  نَ بْ رَ قْ يَـ  الَ فَ  حْ ضَ يَ  مْ لَ وَ  ةَ عَ سَ  هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ : الَ م قَ ل 9انَ ال.  Artinya : Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa                yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat shalat kamu.”(HR. Ahmad. Ibn Majah). Perkataan Nabi “(janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat shalat kami) adalah suatu celaan (dzamm),yaitu tidak layaknya seseorang yang tak berkurban padahal mampu untuk mendekati tempat shalat Idhul Adha. Namun hal ini bukan celaan yang sangat/berat (dzamm syani’) seperti halnya predikat fahisyah(keji), atau min ‘amalisy syaithan (termasuk perbuatan syaithan), atau mitatan jahiliyatan (mati 
jahiliyah) dan sebagainya. Lagi pula meninggalkan shalat Idhul Adha tidaklah berdosa, sebab hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka, celaan tersebut mengandung hukum makruh, bukan haram.10                                                            8M. Noor Matdawam, PelaksanaanQurban dalam Hukum Islam, Cet. pertama, (Yogyakarta : Yayasan Bina Karier, 1984), hlm 41. 9Ibn Ali Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, juz. 2, (Beirut: Darul Fikri, 1995),hlm. 237. 10Atha’ Ibnu Kamil, Tasyir al-Whusul ila al-ushul, cet. Ketiga, (Beirut : Darul Ummah, 2000), hlm, 24. 



20    Kurban adalah amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kelapangan jiwa kepada kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Jika ibadah itu merupakan ibadah sunnah, tidak selayaknya bagi seorang muslim memaksakan diri dan jika menjadi kewajiban, hukumnya pun hanya dikhususkan kepada orang mampu.  Namun hukum berkurban dapat menjadi wajib, jika menjadi nadzar seseorang, sebab memenuhi nadzar adalah wajib sesuai hadis Nabi SAW :  َُمْن َنَذرََأْن يُِطْيَع اَهللا فـَْلُيِطْعه Artinya : “Barang siapa yang melakukan nadzar dalam rangka ketaatan kepada Allah,  hendaklah ia melakukannya.”  Bahkan apabila orang yang bernadzar itu meninggal dunia, maka pelaksanaanya diwakili orang lain. Kurban juga menjadi wajib bagi seseorang yang berkata, “Hewan ini untuk Allah”, atau “hewan ini untuk qurban”, imam Malik berpendapat, “jika seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban maka baginya berkurban itu wajib.”11                                                                11Sayyid sabiq, FikihSunnah, hlm 461. 



21    2.2 Rukun dan Syarat Penyembelihan Kurban 

2.2.1 Rukun Berkurban  Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan.Konsekuensi dari rukun tersebut sebagai bagian yang pokok, apabila salah satu rukun  tidak terlaksana maka pekerjaan tersebut tidak sah. Dalam islam untuk melaksanakan ibadah kurbanterdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, ialah :12 Waktu penyembelihan hewan kurban dimulaisetelah terbit matahari dan setelah diperkirakan orang yang shalat ‘Id sudah selesai. Boleh juga disembelih di hari-hari tasyriq, siang atau malam hari.13 Dikalanganmazhab juga berbeda pendapat tentangwaktu penyembelihan hewan kurban yaitu seperti berikut:                                                            12Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid. 4, (Jakarta: Darul Fikri,2007), hlm. 551. 13Sayyid Sabiq, Fikih....., hlm. 464.       1. Muslim. 
  Disunatkan berkurban hanya kepada orang Islam, tidak untuk selainnya.      2. Masuk waktu. a. Menurut  mazhab  Hanafi  Waktu pelaksanaan kurban  di mulai  dengan terbitnya fajar hari raya dan terus berlangsung hingga sesaat sebelum

 



22    dzuhijjah). b. Mazhab Maliki. Waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah shalat dan khutbah Id. Jika ia menyembelih sebelum itu, maka tidak sah. c. Mazhab Syafi’i. Waktu Penyembelihan kurban di mulai dengan berlalunya waktu seukuran pelaksanaan yang standar dari dua rakaat shalat dan dua khutbah Idhul Adha, dan lebih utama ketika matahari beranjak naik hingga seukuran tombak, yaitu waktu dimulainya shalat dhuha.Dengan demikian, apabila penyembelihan kurban dilakukan shalat dan khutbah, maka hukumnya tidak sah. d. Menurut mazhab Hambali. Waktu yang lebih utama adalah melaksanakan penyembelihan itu setelah shalat, khutbah, dan imam shalat selesai menyembelih. 3. Pada saat menyembelih harus diniatkan qurban atas nama...’menyebutkan nama yang berkurban. 
2.2.2 Syarat Penyembelihan Hewan Kurban  

 Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Konsekuensi dari syarat ini apabila kurang sempurna maka pekerjaan itu terbenamnya        matahari        pada         hari          ketiga        (tanggal 12 



23    tidak sah. Berbeda dengan rukun, syarat berada di luar perbuatan itu sendiri. Sementara rukun merupakan hakikat atau perbuatan dimaksud. Untuk sahnya kurban, disyaratkan hal-hal berikut:       1. Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sumsumnya, sesuai hadits Barra’ bin Azib, “bahwa Rasulullah saw ditanya, hewan kurban yang bagaimana yang harus dihindari, maka beliaupun berisyarat dengan tangannya dan bersabda, ‘empat’. Dan Barra’ berisyarat dengan tangannya dan berkata, ‘Tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah SAW : ُن َعَرُجَهاُن َعْو رَُها, الَعْر َجاُء اْلبَـيُن َمَر ُضَها, َواْلَعْورَاُء ْالبَـيَواْلَعُحَفاُء اْلِتى , َواْلَمِر ْيَضُة اْلبَـي 14.الَتـُْنِقي  Artinya : Hewan pincang yang jelas pincangnya, hewan buta yang jelas butanya,                                  hewan sakit yang jelas sakitnya, dan hewan kurus yang tidak bersumsum.   2. Hewan yang akan dikurbankan itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya. Sebagai contoh adalah, empat macam cacat yang disepakati para ulama sebagai penghalang bagi suatu hewan untuk di kurbankan, yaitu buta parah di salah satu mata, sakit parah, pincang, dan kondisi badan yang sangat kurus.                                                            14Abu Bakr Ahmad Bin Al-Husaini Bin ‘Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, juz VII, (Darul Ma’rifat), hlm. 274. 



24    Larangan berkurban dengan hewan-hewan yang mengalami kondisi-kondisi ini di dasarkan pada penjelasan dalam salah satu hadits yang akan disebutkan nanti.Dalam riwayat Ahmad, Imaman-Nawawi berkata: Para ulama sepakat bahwa keempat cacat yang disebutkan dalam hadis al-barra’ itu, yaitu kondisi sakit, sangat kurus, buta sebelah, dan pincang yang seluruh kondisi dimaksud terlihat jelas keberadaannya (pada hewan itu) adalah cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban. Hukum yang sama berlaku pada cacat-cacat lain yang selevel dengan keempat cacat tersebut atau lebih buruk lagi, seperti buta kedua matanya, bunting kakinya, atau cacat lain serupa (HR. Ahmad).   3. Kurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang telahditentukan.Menurut mazhab hanafi, waktu pelaksanaan kurbanadalah tanggal sepuluh, sebelas, dan dua belas dzulhijjah, mencakup malam-malamnya, yaitu yang terdiri atas malam tanggal sebelas dan kedua belas. Dengan demikian tidak sah kurban yang dilakukan pada malam hari raya, yaitu malam tanggal sepuluh, begitu juga malam tiga belas dzulhijjah. Hal itu didasarkan pada ucapan sekelompok sahabat yang menyatakan bahwa hari untuk berkurban hanya tiga hari. Lafal hari di sini secara kebahasaan tentu saja mencakup malamnya, namun di pandang makruh hukum menyembelih pada malam hari.15                                                            15Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu….., hlm. 261. 



25    Menurut riwayat Sa’id bin Manshur mengenai kurban ini di tetapkan beberapa syarat  : 1. Hendaklah telah cukup besar, jika hewan itu bukan dari jenis benggala. Jika dari jenis ini, maka cukup jadza’ atau yang lebih besar dari padanya. Jadza’ maksudnya ialah yang telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya. Seekor unta dikatakan cukup besar, bila telah berumur lima tahun, sapi bila telah berumur dua tahun, dan kambing bila telah berumur setahun penuh. Bila hewan-hewan ini telah mencapai umur yang disebutkan bagi masing-masingnya, bolehlah ia dijadikan hewan kurban. 2. Hendaklah sehat dan tidak bercacat. Maka tidak boleh yang pincang, buta sebelah, berkurap atau yang kurus. Di terima dari hasan, bahwa menurut pendapat mereka, jika seseorang membeli unta atau hewan qurban lainnya, dan ketika itu ia memenuhi syarat. Kemudian menjadi pincang dan bermata sebelah atau kurus kering sebelum hari Nahar, maka hendaklah diteruskannya menyembelihnya, karena demikian telah cukup dan memadai. Untuk mengetahui masalah umur juga menjadi syarat dalam berkurban, di antaranya ialah:      2. Sapi yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.      3. kerbau yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang. 1.    Unta yang sudah berumur minimal lima tahun berlaku untuk tujuh orang. 



26         4. Domba atau kambing yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku untuk satu orang.16     Usia hewan ternak lainnya yang dibolehkan untuk dijadikan kurban menurut pandangan para ulama adalah sebagai berikut:  1. Menurut mazhab Hanafi, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun dan masuk tahun kedua, untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia dua tahun dan masuk tahun ketiga, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun keenam.  2. Menurut mazhab Maliki, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun menurut perhitungan tahun Arab (qamariah) dan jelas-jelas masuk ke tahun kedua, seperti berusia satu tahun satu bulan. Hal ini berbeda dengan domba yang sudah boleh dikurbankan sekadar masuk ditahun kedua. Adapun untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia tiga tahun dan sekadar masuk tahun keempat, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun keenam.  3. Menurut mazhab syafi’i, syarat untuk unta adalah berusia enam tahun, sapi dan kambing berusia tiga tahun, adapun domba berusia dua tahun.                                                            16Didin Nurul Rosidin, kurban dan permasalahannya, cet. 1, (Jakarta: Inti Medina, 2009), hlm. 55. 



27     4. Menurut mazhab Hambali, syarat untuk kambing adalah berusia sempurna satu tahun, untuk sapi berusia dua tahun, adapun unta berusia sempurna lima tahun.17    Dari penjelasan di atas bahwasanya para ulama mazhab sepakat menetapkan usia untuk unta adalah lima tahun. Adapun untuk sapi, berbeda pendapat di mana menurut mazhab Hanafi, Hambali, Syafi’i syaratnya adalah berusia dua tahun, sementara menurut mazhab Maliki tiga tahun. Mereka juga berbeda pendapat  tentang umur untuk kambing dimana menurut mazhab selain Syafi’i syaratnya adalah sudah berusia setahun penuh, sementara menurut mazhab Syafi’i sudah berusia dua tahun penuh. 
2.3 Tata Cara Penyembelihan dan Pembagian Daging Hewan Kurban 

2.3.1 Tata Cara Penyembelihan  Secara bahasa menyembelih adalah baik dan suci. Maksudnya, bahwa hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syariat menjadikan hewan yang disembelih itu baik dan suci serta halal untuk dimakan.   Sedangkan menyembelih menurut istilah adalah menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher saluran pernafasan dan pencernaan, agar binatang yang disembelih halal dan boleh di makan, penyembelihan hewan harus sesuai dengan aturan agama Islam.                                                            17Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid. 4...., hlm. 276. 



28     Tata cara penyembelihan kurban dapat digambarkan sebagai berikut :  1. Alatnya tajam, terbuat dari besi atau batu tajam. Tidak boleh dari kuku, tulang, atau gigi. Disyariatkan mengasahnya terlebih dahulu sebelum menyembelih. Perintah Rasulullah kepada Aisyah ketika hendak menyembelih hewan kurban:  َأَ  ةَ شَ ءِ َعا نْ ع سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاِ لَ صَ  اهللاِ  ولُ سُ رَ  ن ضَ يُ لِ  هِ بِ  يَ تِ  أُ فَ  ادٍ وَ يَـ  ىفِ  رُ ظُ نْ يَـ وَ  ادٍ وَ ى سَ فِ  كُ رُ بْـ يَـ وَ  ادٍ وَ ى سَ فِ  اءُ طَ يَ  نَ رَ قْـ أَ ْبٍش كَ بِ رَ مَ أَ  مْ ل ثُ  ةَ يَ دْ ى المُ مً لُ هَ  إِ  هَ شَ اءِ ا عَ ا يَ هَ لَ  الَ قَ فَـ  هِ بِ  ىَ ح جَ بِ ا هَ يْـ  ذِ حَ اشَ : الَ قَ  م ثُ  تْ لَ عَ فَ فَـ  رٍ ج ثُ  هُ عَ جَ ضْ أَ فَ  شَ بْ الكَ  ذْ خَ أَ ا وَ هَ َخَذ اَ  م اهللاِ  مِ سْ بِ  الَ قَ  م  هُ الل قَ إ تَـ  م حَ مُ  نْ مِ  للْ ب أُ  نْ مِ وَ  دٍ م حُ مُ ة ِ م ثُ  دٍ م ضَ  م 18.هِ ى بِ ح  Artinya : Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh untuk  dibawakan seekor kibas yang bertanduk, kaki-kakinya, perutnya dan  sekitar dua matanya berwarna hitam, lalu di datangkanlah kibas yang  dimaksud itu disembelih sebagai qurban kemudian beliau berkata kepada                                                            18Almaktabah Assyamilah, Shahih Bukhari, juz. 2, hlm. 881. kibasnya, lalu beliau baringkan kibas tersebut  untuk disembelih. Selanjutnya  Aisyah “wahai Aisyah,  ambillah    alat   sembelih.” Kemudian   beliau  berkata lagi: “asahlah pisau itu terlebih  dahulu dengan   batu. Lalu   ia  melaksanakan perintah beliau,selanjutnya Rasulullah saw mengambil pisau itu dan memegang Rasulullah SAW  pun  membaca  dengan  menyebut    nama   Allah   SWT.  Ya 



29    2. Hewan yang akan di kurbankan dibaringkan kesebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa “rabbana taqabbal minna innaka antas sami’ul ‘alim.” (artinya : ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui).19 3. merebahkan hewan tersebut dan meletakkan kaki pada rusuk lehernya, agar hewan tersebut tidak meronta hebat dan juga lebih menenangkannya, serta mempermudah penyembelihan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, tentang tata cara penyembelihan yang dicontohkan Rasulullah SAW :  َ20.َوَيَضُع رِْجَلُه َعَلى ِصَفاِحِهَما:الَ س قَ نَ ن أَ ع  Artinya: “Dari Anas berkata. Dan beliau meletakkan kakinya pada rusuk kedua  kambing tersebut.”(HR.Muslim). akbar.” (artinya: dengan nama Allah SWT., Allah SWT. maha besar). (dapat                                                            19Didin Nurul Rosidin, kurban dan permasalahannya....., hlm. 61. 20Imam Abil Husaini Muslim bin Hajjajil Qusyairi Annaisa Buri, Shahih Muslim, vol. V, (Riyadh: Darussalam, 2007), hlm. 305. Allah,  terimalah     qurban   ini     dari     keluarga    Muhammad    dan   umat 
Muhammad lalu  menyembelihnya. 4.    penyembelih melakukan penyembelihan, sambil membaca :“bismillah Allahu 



30    pula di tambah bacaan shalawat atas nabi SAW, para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir “Allahu akbar!”) 5. kemudian penyembelih membaca doa Kabul (doa supaya kurban di terima Allah SWT.) yaitu ; Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min…” (sebut nama Allah yang berqurban). (artinya: ya Allah SWT., ini adalah dari Mu dan akan kembali kepada-Mu, ya Allah SWT., terimalah dari…) 6. tidak diperbolehkan melafadzkan niat, sebab tempatnya di dalam hati menurut kesepakatan ulama. Namun dia boleh mengucapkan: ال هُ ل نِ الَ فُ  نْ اعَ َهذَ  م  Artinya : “Ya Allah SWT.sembelihan ini dari fulan”.       Dan ucapan tersebut tidak termasuk melafazdkan niat. 7. Denganmemutus al-Wadjan, yaitu dua urat tebal yang meliputi tenggorokan. Inilah pensyaratan dan batas minimal yang harus di sembelih memnurut pendapat yang rajah. Sebab, dengan terputusnya kedua urat tersebut, darah akan terpancar deras dan mempercepat kematian hewan tersebut.  Pada bagian leher hewan ada 4 hal:  1 dan 2. Al-wadjan, yaitu dua urat tebal yang meliputi tenggorokan.  3. al-hulqum, yaitu tempat pernafasan.  4. al-mari’, yaitu tempat makanan dan minuman.  Rincian hukumnya terkait dengan penyembelihan adalah: 



31    - Bia terputus semua maka itu lebih afdhal - Bila terputus al-wadjan dan al-huqum maka sah - Bila terputus al-wadjan dan al-mari’ maka sah - Bila terputus al-wadjan saja maka sah - Bila terputus al-huqum dan al-mari’, terjadi perbedaan pendapat yang 

rajih adalah tidak sah  - Bila terputus al-huqum saja maka tidak sah - Bila terputus al-mari’ saja maka tidak sah - Bila terputus dari salah satu dari al-wadjan saja, maka tidak sah 8. disunnahkan bertakbir ketika hendak menyembelih kurban, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas di atas, dan diucapkan sesudah basmalah. Bila dia mengucapkan:  ِكَ مِ سْ ب  هُ الل حُ بَ َأْذ  م  Artinya : “Dengan nama-Mu ya Allah SWT. aku menyembelih” 9. bila dia menyebut nama-nama Allah SWT. selain Allah SWT., maka hukumnya dirinci. a. Bila nama tersebut khusus bagi Allah SWT. dan tidak boleh untuk makhluk, seperti ar-rahman, al-hayyul Qayyum, al-khaliq, ar-Razzaq, 

maka sah. b. Bila nama tersebut juga biasa dipakai oleh makhluk, seperti al-‘Aziz,ar-

rahim, ar-ra’uf, maka tidak sah. 



32    10. tidak disyariatkan bershalawat kepada Nabi SAW ketika menyembelih, sebab tidak ada perintah dan contohnya dari beliau maupun dari para sahabat. 11. bewudhu sebelum menyembelih kurban adalah kebid’ahan sebab tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan salaf. Namun bila hal tersebut terjadi, maka sembelihannya sah dan halal dimakan, selama terpenuhi ketentuan-ketentuan diatas. 12. diperbolehkan berdoa kepada Allah SWT. agar sembelihnya di terima oleh-Nya. Sebagaimana tindakan Rasulullah, beliau bersabda:   هُ الل قَ تَـ  م حَ مُ  نْ مِ  لْ ب حَ مُ  لِ اَ وَ  دٍ م اُ  نْ مِ وَ  دٍ م حَ مُ  ةِ م دٍ م  Artinya : “Ya Allah SWT., terimalah (sembelihan ini) dari Muhammad, keluarga  Muhammad, dan umat Muhammad”.      13. Lebih baik adalah men-dzabh (menyembelih) sapi dan kambing. Adapun unta maka yang afdhaladalah dengan nahr, yaitu disembelih dalam keadaan berdiri dan terikat tangan unta yang sebelah kiri, lalu ditusuk di bagian wahdah antara pangkal leher dan dada.  َثـََنا يَزِْيُد ْبُن ُزرَْيٍعع ثـًَناَعْبُد اِهللا ْبُن َمْسَلَمَة َحد ى اهللاُ َعَلْيِه هَ ثْـ بعَ اْ : الَ اقَ هَ رُ حَ نْ يَـ  هُ تَ نَـ  دَ بَ  اخَ نَ أَ  دْ قَ  لٍ جُ ى رَ لَ ى عَ تَ ا أَ مَ هُ نْـ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ رَ مَ عُ  نَ ابْ  تُ يْ أَ رَ : الَ قَ  رٍ يْ بَـ جُ  نِ بْ  ادِ يَ زِ  نْ عَ سَ نُ وْ يُـ  نْ َحدٍد َصلَة ُمَحمَدًة ُسنِقَيا ًما ُمَقي .21َو َسلمَ                                                              21Imam Hafidh Ahmad Ibn Ali Bin Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, hlm. 698. 



33    Artinya : Diceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah di ceritakan kepada kami                                    Yazid bin Za’i’ dari Yunus dari Ziyad bin Jubair berkata: saya pernah              melihat Ibnu Umar mendatangi seseorang yang menambahkan untanya                     untuk di sembelih dalam keadaan menderum, ia berkata “bangkitkan                  untamu dalam keadaan berdiri dan terikat, (ini) adalah sunnah                        Muhammad,” (HR. al-Bukhari).   Bila terjadi sebaliknya, yakni men-nahrkambing dan sapi serta men-dzabh unta, maka sah dan halal dimakan menurut pendapat jumhur.      14. Tidak disyaratkan menghadap hewan ke kiblat.    Demikianlah tata cara penyembelihan hewan kurban yang disyariatkan Allah SWT yang di jelaskan Rasulullah SAW melalui perkataan dan perbuatan beliau. 
2.3.2 Tata Cara Pembagian Daging Hewan Kurban 

 Ketentuan pembagian daging kurban didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Nabi SAW bersabda :   ُك ا وَ وْ مُ عِ طْ أَ ا وَ وْ ل ْئُتما شِ امَ وْ رُ خِ اد  Artinya : “Makanlah daging kurban itu, dan berikanlah kepada fakir miskin dan  simpanlah.” (HR. Ibnu Majah dan Timidzi, hadis shahih).22                                                            22Al-Imam al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, Shahih 
Muslim, (Dar Thaibah, 1427-2006), hlm.1971.   



34     Berdasarkan hadis di atas, pemanfaatan daging qurban dilakukan menjadi tiga bagian/cara, yaitu: dimakan , diberikan kepada fakir miskin, dan disimpan. Namun pembagian ini sifatnya tidak wajib, tapi sunnah. Orang yang berkurban, disunnahkan turut memakan daging kurbannya sesuai hadis di atas. Boleh juga mengambil seluruh bagian untuk dirinya sendiri akan tetapi menurut al-Ghazali lebih baik diberikan semua kepada fakir miskin.23  Dianjurkan pula untuk menyimpan untuk diri sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, dan teman karib. Akan tetapi jika daging qurban sebagian nadzar, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin dan yang berkurban diharamkan memakannya, atau menjualnya. Pembagian daging kurban kepada fakir dan miskin, boleh dilakukan hinnga di luar desa/tempat dari tempat penyembelihan. Sedangkan memberi daging kurban kepada non-muslim, Ibn Qudamah (mazhab Hambali) dan yang lainnya(al-Hasan dan Abu Tsuar, dan segolong ulama Hanafiyah) mengatakan boleh. Namun menurut Malik dan al-laits, lebih utama diberikan kepada muslim.  Sebaiknya, daging itu dimakan sendiri sebagian, lalu sebagiannya dihadiahkan, dan sebagian lainnya di sedekahkan. Tetapi semua itu sunnah bukan syarat sah. Berbeda dengan zakat, zakat harus disampaikan kepada mustahik dengan benar. Bila diserahkan kepada mereka yang bukan mustahik sengaja dan lalai, maka zakat itu tidak sah hukumnya.                                                            23Abdul Muta’al al-Jabari, Cara Berqurban....., hlm. 69. 



35     Daging hewan kurban, hukumnya boleh dimakan kapan saja, selagi masih sehat untuk dimakan. Sekarang di masa modern ini, sebagian umat Islam sudah ada yang mengkalengkan daging kurban ini, sehingga bisa bertahan dengan aman sampai tiga tahun lamanya. Dan karena sudah dikalengkan mudah sekali untuk mendistribusikannya kemana pun di dunia ini, khususnya buat membantu umat Islam yang kelaparan, baik karena perang atau bencana alam.  Walaupun yang afdhalnya tetap lebih diutamakan untuk orang-orang yang lebih dekat, namun bukan berarti tidak boleh dikirim ketempat yang jauh tapi lebih membutuhkan. Jadi boleh saja memakan daging kurban, walaupun sudah tiga yang tahun lalu disembelihnya, yang penting belum melewati batas kadaluarsa.24  Abu Malik dalam shahih fiqh sunnah memberikan keterangan,”Kebanyakan ulama menyatakan bahwa orang yang berkurban disunnahkan bersedekah dengan sepertiga hewan kurban, memberi makan dengan sepertiganya dan sepertiganya lagi dimakan oleh dirinya dan keluarga. Namun riwayat-riwayat tersebut sebenarnya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga yang lebih tepat hal ini dikembalikan pada keputusan orang yang berqurban (shahibul kurban). Seandainya ia ingin sedekahkan seluruh hasil kurbannya, hal itu diperbolehkan. Dalilnya, dari Ali bin Abi Thalib ra:                                                            24 http://www. Fimadani.com/batas-waktu-dan-tempat-penyembelihan-qurban/, diakses pada 21 Januari 2018, pukul 08.30 pm. 



25}ا يَ ا شَ هَ اتِ ز ى جَ فِ  يَ طِ عْ يُـ الَ ا وَ هَ لَ  ال جَ ا وَ هَ ودِ لُ جُ ا وَ هَ نْـ مِ وُ حْ الَ هَ ل كُ   هِ نِ دْ ى بُ لَ عَ  ومَ قُ يَـ  ن اَ  هُ رَ مَ م اَ ل سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل ى صَ بِ الن  ن أَ { هَ رَ يْـ خَ أَ  هُ نْ عَ  ى اهللاُ ضِ ارَ ي لَ عَ  ن أَ  هُ يرَ خَ ى أَ لِ يْ ى لَ بِ أَ  نْ ن بِ مَ حْ  الرَ  دُ بْ عَ  نْ عَ      36  Artinya:   Dari Abdul Rahman bi Abi Laili mengabarkan kepadanya sesungguhnya Ali ra mengabarkan kepadanya, Nabi saw memerintahkan dia untuk mengurusi unta-unta hady. Beliau memerintah untuk membagi semua daging kurbannya, kulit dan jilalnya (kulit yang di taruh pada panggung unta untuk melindungi dari dingin) untuk orang-orang miskin. Dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban itu kepada tukang jagal (sebagai upah). (HR. Bukhari).  Berdasarkan hadis ini terlihat bahwa Nabi SAW menyedekahkan seluruh sembelihan kurbannya kepada orang miskin.Hasil sembelihan kurban dianjurkan dimakan oleh shohibul kurban dan juga diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu. Sebagian lagi diberikan kepada kerabat untuk mempererat tali silaturrahmi. Juga sebagian lagi diberikan kepada saudara muslim lainnya agar semakin memperkuat ukhuwah.                                                              25Imam hafidh Ahmad Ibn Ali bin Hajar al-Ashqalani, Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari, juz. 3, (Riyadh: Darussalam, 2000), hlm. 702.  



37    2.4  Pendapat Ulama Tentang Hukum Penjualan Daging Dan KulitHewan 

  Kurban 

 Salah satu masalah yang sering muncul dalam setiap penyelenggaraan kurban adalah tentang pemanfaatan kulit hewan kurban. Dalam masalah pemanfaatan kulit hewan kurban memang ada hal-hal yang penting untuk dijelaskan, supaya tidak terjadi keracuan dalam memahaminya.  Kulit hewan kurban itu sendiri hukumnya tidak boleh dijual. Berdasarkan Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa :  َصَ  اهللاِ  ولُ سُ ى رَ نِ  رَ مَ أَ : الَ ى قَ لِ عَ  نْ ع اَ  مَ لّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل ا هَ لَ  الَ جِ  مَ مُ سَ قْ  أَ فَ  هِ نِ  دْ ى بُ لَ عَ  ومَ قُ اَ  ن 26.انَ  دِ نْ عِ  نْ مِ   يهِ طِ عْ نُـ   نُ حْ نَ : الَ قَ وَ  يأَ ا شَ هَ نْـ مِ رَ ا ز لجَ ى اْ طَ عْ أَ ِال  ن ى اَ نِ  رَ مَ أَ وَ , اهَ  ودِ لُ جُ وَ   Artinya : Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali r.a : Rasulullah SAW       memerintahkan kepadaku agar membagikan-bagikan unta yang di                                sembelih sebagai udhiyah termasuk kulit serta perlengkapannya dan tidak                                       memberikan sesuatu darinya sebagai upah kepada petugas yang                                                     menyembelihnya. Kata beliau : kami akan memberinya diluar itu. (HR.                                Bukhari Muslim).  Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa Ali di perintahkan oleh Nabi SAW untuk mensedekahkan daging kurban dan kulitnya. Dan tidak boleh mengambil                                                             26Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Darul Al-Khair), hlm. 435. 



38    sebagian dari binatang kurban itu untuk di berikan kepada tukang jagal sebagai upah, karena hal itu termasuk jual beli.  Berdasarkan hadis di atas, terdapat beberapa pendapat yang tidak membolehkan sama sekali menjual kulit kurban, di antaranya ialah :      1. Menurut imam Syafi’i, Malik dan Ahmad tidak membenarkan penjualan sesuatu dari udhiyah baik kulitnya atau bagian lainnya, akan tetapi di bolehkan memanfaatkannya untuk dijadikan sandal, sepatu dan sebagainya.      2. Al-Syafi’i rahimallahu berkata “ jika seseorang telah menetapkan binatang kurban, wolnya tidak di cukur. Adapun binatang yang seseorang tidak menetapkannya sebagai kurban, dia boleh mencukur wolnya. Binatang kurban termasuk nusuk (binatang yang di sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT), dibolehkan memakannya, memberi makan (kepada orang lain) dan menyimpannya. Ini semua boleh terhadap seluruh (bagian) binatang kurban, kulit dan dagingya, aku membenci menjual sesuatu darinya, menukarkannya merupakan jual beli.”  Beliau juga mengatakan : “aku tidak mengetahui perselisihan di antara manusia tentang ini, yaitu : barangsiapa telah menjual sesuatu dari binatang kurbannya, baik kulit atau lainnya, dia harus mengembalikan harganya atau nilai apa yang telah dia jual, jika nilainya lebih banyak dari harganya. Sedangkan jika dia 



39    mensedekahkannya, maka lebih aku sukai, sebagaimana bersedekah dengan daging binatang kurban lebih aku sukai.”27      3. Nawawi rahimallah SWT, berkata : “ dan mazhab kami (syafi’i), tidak boleh menjual kulit hadyu atau hewan kurban, dan tidak boleh juga menjual sesuatu dari bagian-bagiannya. Inilah mazhab kami dan ini pula pendapat Atha, al-Nakha’i, Ahmad dan Ishaq.       4. Al-Syirazi berkata : ketidakbolehan menjual kulit hewan kurban juga dikarenakan hadyu atau kurban itu telah keluar dari kepemilikan yang berkurban sebagai taqarrub kepada Allah SWT, maka tidak boleh ada yang kembali kepadanya kecuali  apa yang dibolehkan sebagai rukhsah yaitu dimakan. jadi, jelaslah bahwa menjual kulit hewan kurban itu haram hukumnya dan haram pula menjadikan kulit hewan kurban sebagai upah kepada tukang jagalnya.      5. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam mengatakan : “Di antara faidah hadis ini (hadis Ali di atas) menunjukkan, bahwa kulit binatang kurban tidak di jual, bahkan penggunaan kulitnya adalah seperti daging. Pemilik boleh memanfaatkannya, menghadiahkannya atau mensedekahkannya  kepada orang-orang fakir dan miskin.  Beliau juga berkata : “Para ulama sepakat tidak boleh menjual daging kurban atau hadyu, jumhur ulama juga berpendapat tidak boleh menjual kulit hewan kurban,                                                            27Al-umm, jilid. 2, hlm. 351. 



40    wolnya, wabar (rambut unta) dan rambut binatangnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan menjual kulitnya, rambutnya dan semacamnya dengan di tukar barang-barang, bukan dengan uang, karena menukar dengan uang merupakan penjualan yang nyata. Namun ada juga beberapa pendapat yang membolehkan menjual kulit kurban, tetapi hasilnya untuk di sedekahkan, ialah :      1. Ibnul Mundzir menghikayatkan dari ibnu umar, Ahmad dan Ishaq, bahwa tidak mengapa menjual kulit hewan kurban, dan mensedekahkan uangnya.       2. Abu Tsaur memberi keringanan di dalam menjualnya. Al-Nakha’i dan al-Auza’i berkata : “Tidak mengapa membeli ayakan, saringan, kapak, timbangan dan semacamnya dengan uang penjualan kulit hewan kurban, Al-Hasan Al-Basri mengatakan : “Kulit boleh diberikan kepada tukang jagalnya. Tetapi perkataan ini membuang sunnah.  Al-shan’ani rahimallahu berkata : “Ini (hadis Ali di atas) menunjukkan bahwa Ali bersedekah dengan kulit dan jilal sebagaimana dia bersedekah dengan daging. Ali tidak sedikitpun mengambil dari hewan sembelihan itu sebagai upah kepada tukang jagal, karena hal ini termasuk hukum jual beli, karena dia (tukang jagal) berhak mendapatkan upah. Sedangkan hukum kurban sama dengan hukum hadyu, yaitu tidak boleh diberikan kepada tukang jagalnya sesuatu pun dari binatang sembelihan (sebagai upah)”.  Ibnu Rusyd berpendapat : “yang aku ketahui, para ulama sepakat tidak boleh menjual dagingnya”. Tetapi mereka berselisih tentang kulit dan bulunya yang dapat 



41    di manfaatkan. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, Abu Hanifah mengatakan boleh menjualnya dengan selain dinar dan dirham. Yakni di tukarkan dengan barang-barang. Atha’ berkata, boleh dengan semuanya, dirham dan lainnya.   Abu Hanifah membedakan antara uang dengan lainnya, hanya karena beliau memandang bahwa menukar barang-barang termasuk kategori memanfaatkan (binatang sembelihan), karena ulama sepakat tentang bolehnya memanfaatkan dengannya.  Pengelola penyembelihan bianatang kurban tidak boleh gegabah dalam mengambil kesimpulan hukum tentang kulit. Misalnya mengambil inisiatif menjual kulit yang hasilnya untuk kepentingan mesjid atau di luar lingkup ketentuan yang diperbolehkan.28  Sebagian ulama ada yang membolehkan menjual kulit hewan kurban. Yaitu :      1. Menurut Abu Hanifah, boleh menjual kulit hewan kurban tapi bukan dengan dinar dan dirham (uang). Maksudnya, boleh menjual kulit hewan kurban ditukarkan dengan suatu barang dagangan (al-‘urudh). Pendapat Abu Hanifah dapat dipertimbangkan terutama apabila hewan udhiyah sudah cukup banyak, sedangkan para fakir miskin lebih membutuhkan uang (di samping daging) untuk keperluan-keperluan mereka lainnya.29                                                            28 http://almanhaj.or.id/content/2294/slash/0/menjual-kulit-binatang-qurban/di akses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 02.00 pm. 29Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut....., hlm. 452. 



42     Kulit hewan qurban dapat disedekahkan oleh shahibul kurban kepada fakir dan miskin. jika kemudian orang fakir miskin itu menjualnya itu boleh. Sebab larangan menjual kulit hewan kurban ditujukan kepada orang yang berkurban saja, tidak mencakup orang fakir dan miskin yang di beri sedekah oleh orang yang berkurban. 
 Berdasarkan pendapat ulama di atas bahwa jual beli kulit hewan kurban di haramkan, karena hewan kurban yang sudah di kurbankan di jalan Allah harus di sedekahkan semua dan tidak boleh kulit hasil sembelihan di jual yang ke untungannya kembali kepada yang berkurban. Kecuali mazhab Hanafi membolehkan menukarkan dengan benda lainnya. Hal tersebut menurut mazhab ini tidak dinamakan jual beli, tetapi dianggap sebagai tukar-menukar. 

 



43  BAB TIGA 

PRAKTIK JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DI GAMPONG  

TANJUNG SELAMAT 

3.1 Pelaksanaan Kurban di Gampong Tanjung Selamat 

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Tanjung Selamat merupakan salah satu gampong yang berada di bawah 

kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Gampong ini adalah salah satu 

gampong yang bermukim Tungkop dengan beberapa gampong lainnya seperti 

gampong Lampuja, Lamduro, Tungkop dan lain-lain.Gampong ini memiliki total luas 

wilayah 93,25 Ha/m2 termasuk diantaranya pemukiman seluas 55 Ha/m2 dan daerah 

persawahan serta perkebunan seluas 38,25 Ha/m2. 1 

 Jarak gampong Tanjung Selamat dengan pusat kecamatan Darussalam adalah 

5 km dan Tanjung Selamat dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 15 

km.2Hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari 

baik adminitrasi maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun batas-batas Tanjung 

Selamat adalah, sebelah utara berbatasan dengan Blangkrueng, sebelah selatan 

berbatasan dengan Tungkop dan Barabung, sebelah timur berbatasan dengan 

Lamduro dan sebelah baratnya berbatasan dengan gampong Rukoh.                                                            1Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Darussalam dalam Angka 2016 2Ibid,... 



44    Gampong Tanjung Selamat terdiri dari 5 Dusun, meliputi Dusun Cot Jambee,  

Dusun Tgk. Di Blang, Dusun Lampoh Goeng, Dusun Lampoh Jantong, dan Dusun 

Popeh.3 

 Perkembangan sebuah gampong sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses perkembangan dan pembangunan suatu gampong. Penduduk gampong 

Tanjung Selamat pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian 

kecil bersuku Jawa yang merupakan pendatang yang berdomisili di Tanjung Selamat 

untuk bekerja atau ikut suami/istrinya yang merupakan penduduk asli Tanjung 

Selamat. Jumlah penduduk di Tanjung Selamat menurut data statistik tahun 2016 

secara keseluruhan berjumlah 4.427 jiwa, yang terdiri dari 889 kepala keluarga, 

dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:4 

Jumlah Pria 2.241 jiwa 

Jumlah Wanita 2.186 jiwa 

Gampong Tanjung Selamat merupakan salah satu gampong yang kehidupan 

masyarakatnya sebagai petani, ini sesuai dengan keadaan alam Tanjung Selamat 

tersebut yaitu dengan keadaan tanahyang subur yang dapat dilihat dari areal 

persawahan yang ditanami padi yang merupakan sumber pokok perekonomian 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan lahan perkebunan digunakan untuk bercocok                                                            3Buku Darussalam Dalam Angka Tahun 2016. 4Data BPS Kab. Aceh Besar tahun 2016. 



45    tanam, seperti pisang, cabe, kelapa, pepaya, bayam dan banyak lainnya. Selain 

Profesi masyarakat di samping sebagai petani juga terdapat yang berprofesi sebagai 

pedagang.5 

Keadaan potensi di gampong Tanjung Selamat sebagian besar dari pertanian, 

perkebunan, perdagangan, PNS dan masih banyak lain aktivitas lain yang dilakukan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perbedaan dalam mata 

pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan 

karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju. Banyaknya masyarakat 

yang bermata pencaharian sebagai petani disebabkan oleh adanya lahan pertanian 

yang luas dan lebar, khususnya lahan sawah yang mencapai 38,25 Ha. Dengan 

bantuan irigasi yang dibangun oleh pemerintah maka masyarakat di gampong 

Tanjung Selamat dapat menanam padi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.6 

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di gampong 

Tanjung Selamat biasanyadilaksanakan di Mesjid Tanjung Selamat, penyembelihan 

dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idhul Adha, yaitu mulai jam 09.00 pagi, tanggal 

10 Dzulhijjah 1438 hijriyah atau tanggal 1 september 2017.7 

 

 

                                                            5Sumber Data: Aceh Besar Dalam Angka 2016 6 Wawancara dengan pak Marwan, warga gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 22 
Desember 2017 pukul 05.15  pm. 7Wawancara dengan pak Fauzi selaku panitia pelaksanaan kurban, pada tanggal 12 November 
2017 pukul 10.00 pm. 



46    3.1.2 Pembentukan Panitia kurban dan Tugasnya 

Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dibutuhkannya panitia 

pelaksana kurban demi terlaksananya proses ritual yang aman dan lancar. Di 

gampong Tanjung Selamat shohibul kurban menyerahkan hewan kurban kepada 

panitia sebagai wakilnya dalam penyembelihan dan juga pembagiannya. 

Namun yang menjadi panitia penyembelihan di siniadalah warga gampong 

Tanjung Selamat itu sendiri. Di antara tugas panitia kurban adalah menerima hewan 

dari yang berkurban sebelum hari penyembelihan dilaksanakan, dan panitia juga 

menjaga seluruh hewan yang sudah di terimanya sampai waktu untuk disembelih. 

Tugas lain dari panitia kurban tersebut setelah menyembelih adalah 

menimbang dan membagi hasil pemotongan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya untuk kemudian di bagikan kepada masyarakat gampong 

Tanjung selamat.8 

Panitia juga bertugas mendata dan mencatat kupon yang sudah dibagikan 

untuk pengambilan daging kurban, tujuannya agar pembagian daging kurban 

terkendali, aman tertib serta merata bagi masyarakat. Dan apabila panitia sudah 

kebagian jatah dan pemberi hewan kurban telah mendapat bagiannya maka untuk 

kelebihan daging tersebut disiapkan kupon tambahan sebanyak kantung yang ada saat                                                            8Wawancara dengan Fajar selaku panitia pelaksanaan kurban, pada tanggal 21 November 
2017 pukul 02.40 pm. 



47    itu. Selesai penyembelihan panitia juga bertugas membersihkan area pemotongan 

hewan kurban, memastikan tidak ada sampah dan noda darah yang tertinggal.9 

Berikut nama-nama yang menjadi panitia kurban di gampong Tanjung 

Selamat dan Tugasnya, ialah : 

NO Nama Keterangan 

1 Fauzi Yang melakukan pembagian daging 

kurban 

2 Salamun Yang melakukan pembagian daging 

kurban 

3 Muklis Yang melakukan pembagian daging 

kurban 

4 Tarmizi Yang melakukan pembagian daging 

kurban 

5 Maimun Yang melakukan penyembelihan 

6 Ridwan Yang melakukan penyembelihan 

7 Yahya Yang melakukan penyembelihan                                                            9 Wawancara dengan Bapak Marwan selaku warga gampong Tanjung Selamat 1 
September2017 pukul 11.15 pm.  



48    8 Munir Yang melakukan penyembelihan 

9 Amir Yang melakukan penyembelihan 

10 Fahmi Yang melakukan penyembelihan 

11 Fajar Yang melakukan penyembelihan 

12 Muslim Yang membagikan kupon 

pengambilan daging kurban 

 

3.1.3 Jumlah Hewan Kurban Dan Jenisnya 

 Setiap tahunnya di gampong Tanjung Selamat jumlah hewan yang di 

kurbankan dari tahun 2016 mencapai 15 hewan, 5 di anataranya sapi dan 10 kambing. 

Sedangkan di tahun 2017 hewan yang di kurbankan meningkat yaitu berjumlah 18 

hewan, 8 sapi dan 10 kambing. 

 Gampong Tanjung Selamat terdapat beberapa dusun yang berkurban 

diantaranya ialah, pada tahun 2016 di dusun Cot Jambee terdapat 11 hewan yang di 

kurbankan, jenis hewan yang di kurbankan yaitu 10 kambing untuk sepuluh orang 

dan 1 sapi untuk tujuh orang, Dan dusun popeh jenis hewan yang di kurbankan satu 

sapi untuk tujuh orang. Di dusun lampoh Jantong terdapat 3 hewan yang di 

kurbankan yaitu jenis hewannya ialah 3 sapi untuk 21 orang. Sedangkan di tahun 

2017 di dusunCot Jambee hewan yang di kurbankan mencapai 9 hewan di antara jenis 



49    hewan yang di kurbankan yaitu 2 sapi untuk 14 orang dan 7 kambing untuk 7 orang. 

Sedangkan di dusun Lampoh Jantong hewan yang di kurbankan berjumlah 3 sapi 

untuk 21 orang dan 1kambing untuk satu orang, di dusun Popeh hewan yang di 

kurbankan 3 sapi untuk 21 orang, dan dusun Lampoh Goenghewan yang di 

kurbankan 2 hewan dan jenis hewannya 2 kambing untuk dua orang.10 

 Berdasarkan penyembelihan kurban yang dilakukan di Tanjung Selamat dari 

tahun 2016 sampai dengan 2017 meningkat. pada dasarnya hewan yang di kurbankan 

di tahun 2017 lebih banyak di bandingkan dengan tahun 2016.  

3.2 Alasan dan Tujuan Jual Beli Kulit Hewan kurban 

 Untuk pembagian daging kurban biasanya yang di bagikan kepada masyarakat 

adalah daging dan tulang hewan kurban saja, dan yang lainnya tidak di bagikan                                                            10Wawancara dengan pak Muklis selaku panitia kurban, pada tanggal 23 Desember 2017 
pukul 10.30 pm. 11Wawancara dengan pak Ridwan selaku ketua panitia pelaksanaan kurban, pada tanggal 2 
Desember 2017 pukul 01.15 pm. Melaksanakan  kurban berarti mentaati      syariat Allah swt, yang 

membawa pahala  baginya.  Mengenai  penjualan kulit  hewan  kurban di dalam Islam 

seperti kulit dan kepala  karena  mengingat   jumlahnya yang   sedikit,   dan   kalau di

dibagikan  kulit kurban tersebut  kepada  warga   juga   tidak  bisa di manfaatkannya, 

karena yang di bagikan itu  hanya  sepotong  saja.11 

sendiri  tindakan  menjual  kulit  hewan   kurban tidak di perbolehkan, namun ada juga  

yang  menjualnya  dengan  berbagai  sebab dan tujuan. 



50    Akan lebih baik apabila kulit kurban dijual karena masyarakat setempat tidak 

bisa mengolahnya dan mereka juga tidak menginginkan kulit tersebut di bagikan, 

kalau kulit kurban tersebut dibagikan juga kepada masyarakat nantinya akan mubazir  

karena tidak di olahnya.12 

 Selain itu hasil penjualan kulit kurban tersebut juga bisa digunakan sebagai 

biaya pembangunan masjid dan juga perawatan lainnya yang tujuan penggunaannya 

bukan pribadi tetapi umum, dan juga bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat 

setempat.13 

 Tetapi ada juga hasil dari penjualan kulit hewan kurban ini sebagiannya di 

ambil untuk panitia dengan alasan sebagai pengurus panitia kurban dan juga sebagai 

pengurus kebersihan dari hasil pemotongan penyembelihan dan juga di gunakan 

sebagai kebutuhan konsumsi panitia seperti pembelian nasi bungkus, kopi dan lain 

sebagainya.14 

 Memberikan hasil penjualan kulit kurban kepada panitia penyembelihan 

bukan suatu permasalahan, asalkan pemberiannya bukan dalam bentuk upah tetapi 

sedekah.15                                                            12Wawancara dengan Fajar selaku panitia pelaksanaan kurban, pada tanggal 10 Desember 
2017 pukul 12.30 pm. 13Wawancara dengan Tarmizi selaku panitia pelaksanaan kurban, pada tanggal 10 Desember 
2017 pukul 11.30 pm. 14 Wawancara dengan pak Fahmi (shohibul kurban) di gampong Tanjung Selamat, pada 
tanggal 2 Desember 2017 pukul 10.30 pm. 15Wawancara dengan Hafas (shohibul kurban) di gampong tanjung Selamat, pada tanggal 17 
Desember 2017 pukul 11.15 pm. 



51    Dalam masalah kulit kurban ini, yang dilakukan oleh panitia kurban dan 

shohibul kurban adalah bahwa hasil dari penjualan tersebut bukan digunakan untuk 

kepentingan pribadi tetapi umum, seperti digunakan untuk dana kebersihan masjid, 

dan juga perawatan lainnya. 

3.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Jual Beli Kulit Hewan kurban   

 Dalam pandangan minoritas masyarakat Aceh terutama masyarakat di 

gampong Tanjung Selamat kecamatan Darussalam tempat di mana sering terjadi 

praktik jual beli kulit hewan kurban, beranggapan bahwa boleh menjual kulit hewan 

kurban, karena susah di kelola bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengalaman 

untuk mengolah kulit hewan. Serta panitia dan tukang jagal di berikan daging dan 

kulit hewan kurban oleh shohibul kurban sebagai upah, dan ada juga panitia dan 

tukang jagal yang mengambil sendiri kulit, kepala, kaki hewan kurban setelah 

bekerja, dengan alasan sebagai pengelola hewan kurban. 

Berikut nama-nama hasil wawancara penelitian dari gampong Tanjung 

Selamat: 

 

No Nama Keterangan 

1 Bapak Fahmi Shohibul kurban 

2 Hafas  Shohibul kurban 

3 Bapak Ridwan Panitia kurban 



52    4 Tarmizi  Panitia kurban 

5 Bapak Fauzi Panitia kurban 

6 Fajar Panitia kurban 

7 Furqan  Warga gampng Tanjung Selamat 

8 Muslim  Warga gampong Tanjung Selamat 

9 Bapak Marwan Warga gampong Tanjung Selamat 

10 Bapak Agus Warga gampong Tanjung Selamat 

11 Ismail Warga gampong Tanjung Selamat 

12 Bapak Muklis  Warga gampong Tanjung Selamat 

13 Tgk Muhammad Nur Imam Mesjid gampong 

14 Tgk Murdani Imam gampong 

15 Bapak Bukhari Geuchik 

  
Berdasarkan tabel di atas ada beberapa pendapat mengenai praktik penjualan 

kulit hewan kurban, antara lain : 

Menurut pak Muslim, beliau mengatakan kalau kulit kurban itu dibagikan 

kepada masyarakat setempat nantinya akan berebut-berebut dan bisa terjadi hal-hal 

yang tidak di inginkan, jadi lebih baik kulit hewan kurban tersebut di jual saja dari 

pada membaginya.16                                                               16 WawancaradenganpakMuslimselakuwargagampong Tanjung Selamat, padatanggal 2 
Desember 2017 pukul 12.30 pm. 



53    Masyarakat gampong tersebut juga menambahkan, dengan menjual kulit 

hewan kurban menjadi salah satu solusi tepat dari pada membaginya, karena kalau 

dibagikan kulit kurban tersebut  kepada warga juga tidak akan di manfaatkan dan 

nantiya akan di buang.17         

 Mengenai penjualan kulit hewan kurban Tgk Murdani memandang bahwa 

kulit hasil penyembelihan hewan kurban tidak boleh di jual, karena menurutnya 

sesuatu yang sudah di sedekahkan di jalan Allah SWT maka hendaklah di sedekahkan 

semua dan tidak boleh sedikit pun di ambil baik itu kulit maupun daging untuk di 

jual.18 

 Tgk Muhammad Nur menambahkan bahwa beliau mengatakan kulit hasil 

penyembelihan kurban tidak boleh di jual  karena beliau melihat kepada hukum Islam 

yang berlaku, dan mengenai biaya operasionalnya di tanggung sendiri oleh orang 

yang melakukan kurban.19 

 Kulit hasil penyembelihan kurban boleh dijual, asalkan hasil dari jual beli 

kulit hewan kurban tersebut untuk kas mesjid dan untuk pendisribusian hewan 

kurban.20                                                            17 Wawancaradenganfurqanselakumasyarakat di gampong Tanjung Selamat, padatanggal 2 
Desember 2017 pukul 03.00 pm. 18 WawancaradenganTgk MurdaniselakuimumgampongTanjung Selamat, padatanggal8 
Desember 2017 pukul 01.40 pm. 19Wawancara dengan Tgk Muhammad Nur Selaku Imum Mesjid gampong Tanjung Selamat, 
pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 12.25 pm. 20Wawancara dengan Ismail, selaku masyarakat gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 1 
Januari 2018 pukul 11.00 pm. 



54     Pak Agus mengatakan bahwa kulit dari hasil sembelihan boleh dijual dan 

dana hasil dari penjualan kulit bisa di belikan barang yang bermanfaat atau uang hasil 

dari penjualannya bisa disedekahkan kepada orang yang tidak mampu.21 

 Dalam hal ini juga di tambahkan dengan pendapat pak Muklis bahwa kulit 

hewan kurban lebih baik disedekahkan kepada yang berhak menerima dari pada 

menjualnya, karena dengan disedekahkannya kulit hewan kurban tersebut pahala juga 

didapat.22 

 Masalah menjual kulit hewan kurban menganggap bukanlah sesuatu yang 

salah karena yang dibagikan kepada masyarakat adalah dagingnya. Selain alasan 

tersebut masyarakat beranggapan bahwa pengolahan kulit hewan kurban sulit dan 

memakan waktu yang lama karena pengolahannya memerlukan keterampilan 

tersendiri.23 

3.4 Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Ketentuan Fiqih 

Mayoritas madzhab terutama madzhab Syafi’i mengharamkan menjual kulit 

hewan kurban, tetapi di gampong Tanjung Selamat yang penduduknya bermadzhab 

Syafi’i justru mempraktikkannya. Dimana setiap tahunnya di gampong Tanjung                                                            21Wawancara dengan pak Agus, Selaku warga di gampong Tanjung selamat, pada tanggal 7 
Desember 2017 pukul 09.00 pm. 22 Wawancara dengan bapak Muklis, warga gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 1 
September 2017 pukul 04.30 pm. 23Wawancara dengan pak Bukhari, Geuchik Gampong Tanjung Selamat, pada tanggal 2 
Desember 2017 pada pukul 10.00 pm. 



55    Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar setiap hari raya kurban yang 

didistribusikan hanya daging, tulang, dan kaki. 

 Dalam masalah penjualan kulit hewan kurban ini, bahwa gampong tersebut 

membolehkan penjualan kulit hewan kurban, sebab kulit merupakan bagian yang 

kurang bermanfaat serta pengolahannya membutuhkan waktu yang lama. Maka akan 

terbuang sia-sia jika kulit hasil sembelihan hewan kurban disedekahkan pada orang 

yang tidak memiliki keahlian mengolahnya. 

 Praktik yang dilakukan masyarakat gampong Tanjung Selamat terhadap jual 

beli kulit hewan kurban, bahwa yang di lakukan oleh panitia menjual kulit tersebut 

untuk kepentingan bersama atau umum seperti membeli ambal dan memperbaiki 

keramik yang sudah rusak dan bukan untuk kepentingan pribadi. 

 Para ulama madzab Maliki, Syafi’i, Hambali sepakat mengharamkan jual beli 

kulit hewan kurban, namun menurut pendapat ulama madzab Hanafi hal ini 

diperbolehkan dengan ketentuan kebolehannya adalah ditukar dengan barang yang 

bermanfaat karena yang seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban 

sebagaimana kesepakatan ulama tentang bolehnya pemanfaatan hewan kurban. Jadi 

jual beli yang dimaksud madzab Hanafi di sini adalah bukan menukar dengan uang, 

karena menukar dengan uang merupakan penjualan yang nyata. 

 Bagian yang menjadi bentuk ibadah sosial dalam islam adalah membagi-

bagikan hasil dari sembelihan kurban yaitu daging, kepala, kaki dan beserta kulit 

kepada masyarakat terutama fakir miskin, dan tidak boleh panitia kurban mengambil 

kulit dari hasil penyembelihan untuk di jual. 



56     Pendistribusian hewan kurban telah diatur secara jelas dan lengkap di dalam 

hadis, termasuk di dalamnya bagian-bagian dari hewan kurban yang harus 

didistribusikan. Dalil yang mengatur tentang harusnya mendistribusikan seluruh 

bagian dari hewan kurban adalah (HR. al-Hakim) yang sebelumnya sudah di 

paparkan di bab 1 halaman 2. 

 Namun Penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan di gampong Tanjung 

Selamat  Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan suatu kebiasaan 

yang terjadi di setiap tahunnya, dan mereka beranggapan bahwa kulit dari hasil 

sembelihan tersebut boleh di jual dengan berbagai sebab dan tujuan, seperti membeli 

nasi bungkus dan kopi untuk panitia kurban agar tidak mengeluarkan dana dari 

mesjid.  

 Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum menjual bagian dari 

hewan kurban, di antaranya kulit. Pendapat yang kuat dan selaras dengan zahir nash 

adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban, 

baik kulit, wol, bulu, tulang atau yang lain, ini adalah mazhab Malik, al-Syafi’i, 

Ahmad, dan Abu Yusuf ra. Hal ini didasarkan kepada hadis Ali bin Abi Thalib ra 

yang sebelumnya sudah di paparkan di Bab 2 halaman 34. 

 Haramnya menjual kulit hewan kurban besifat umum, artinya mencakup 

segala bentuk jual beli kulit kurban, baik menukar kulit dengan uang, maupun 

menukar kulit dengan selain uang (misalnya dengan daging). Semuanya masih 

termasuk jual beli sebab jual beli adalah menukarkan harta dengan harta. Jadi, 

penukaran kulit kurban dengan daging, tetap termasuk jual beli. 



57     Perlu diketahui, ditinjau dari objek barang dagangan, jual beli ada tiga 

macam, yaitu sebagai berikut: 

 1.   Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. 

 2.   Jual beli ash-sharf (money changing),yaitu menukar uang dengan uang . 

 3.   Jual beli al-muqayadhah (barter), yaitu menukar barang dengan barang. 

 Atas dasar itu, keharaman menjual kulit ini mencakup segala bentuk tukar-

menukar kulit, termasuk menukar kulit dengan barang dagangan sebab hal ini 

tergolong jual beli (barter).24 

 Melihat dari praktik penyembelihan di gampong Tanjung Selamat bahwa 

setiap hari raya kurban selalu mendapat jumlah hewan yang banyak, namun hal ini 

tidak mengherankan karena kebanyakan para penduduk di gampong tersebut 

memiliki pekerjaan yang sudah bisa dikatakan mampu untuk berkurban. Dengan 

banyaknya hewan kurban tentu jumlah kulit hewan kurban juga melimpah. 

 Namun yang menjadi suatu masalah di setiap tahunnya di gampong Tanjung 

Selamat ini adalah kulit dari hasil penyembelihan tidak di bagikan, seperti kulit sapi 

dan di ambil oleh panitia di jual. Masyarakat sekitar pun membolehkan menjual kulit 

tersebut, karena mereka berpendapat dari pada kulit tersebut menumpuk dan tidak 

dipakai dan lebih baik di jual saja.  

 Oleh karenanya, jelaslah bahwa dilihat dari pandangan hukum Islam, 

termasuk di antaranya ayat al-quran, hadis Rasulullah dan pendapat para ulama                                                            24Didin Nurul Rosidin, kurban dan permasalahannya....., hlm. 69. 



58    bahwa penjualan dari hasil penyembelihan hewan kurban haram hukumnya di jual 

baik itu daging maupun kulit. Dan apabila yang berkurban menjual kulit hasil 

sembelihan maka tidak ada pahala kurban baginya dan hanya di anggap sebagai 

sedekah biasa. 

 

 

 

 

 

 

 



59 BAB EMPAT 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Dari semuauraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, di 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa di antara sebab-

sebab dan tujuan masyarakat gampong Tanjung Selamat Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar menjual kulit hewan kurban adalahuntuk digunakan 

sebagai pembelian nasi bungkus, kopi untuk panitia penyembelih, agar tidak 

mengeluarkan dana dari mesjid dan hasil penjualan kulit tersebut juga 

digunakan sebagai biaya kepentingan mesjid, seperti membeli karpet sajadah 

mesjid dan perawatan lainnya.  

2. Berdasarkan praktik jual beli kulit hewan kurban yang terjadi pada 

masyarakat gampong Tanjung Selamat menurut ketentuanfiqih sama sekali 

tidak dibolehkan walaupun ditemukan beragam alasan bebeda yang menurut 

mereka tidak menyalahi dari tujuan kurban itu sendiri. Bahkan akan lebih baik 

apabila kulit hewan kurban di sedekahkan kepada fakir miskin yang lebih 

membutuhkan di bandingkan masyarakat biasa yang ada di gampong tersebut. 

 

 

sini dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 



60    4.2 Saran 

musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat supaya masyarakat 

juga tahu jalan apa yang ditempuh mengenai kulit hewan kurban. 

 

1.     Dalam  mengambil keputusan  panitia pelaksana kurban seharusnya melakukan 

2.     Sebaiknya pelaksanaan hewan kurban untuk kedepan dilakukan sesuai ajaran  

Islam  saja, mengenai kulitnya dibagikan saja kepada fakir miskin, dan  

menjualnya. 
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