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Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab
pertanyaan bagaimana akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan kurban
kepada panitia dan pandangan Islam mengenai status hukum dalam jual beli kulit
hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Magetan.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah field research (studi
lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata
tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti
harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik
kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan observasi. Sedangkan Pola pikir yang dipakai
adalah deduktif yaitu untuk memahami suatu gejala, terlebih dahulu harus
memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan
penelitian dilapangan.
Adapun dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akad dalam pemberian
kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada panitia adalah sebagai hadiah. Hal
itu sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Jadi akad pemberian tersebut tidak bisa
disebut sebagai upah karena panitia sudah berjasa dalam pengelolaan hewan
kurban, melainkan hanya sebatas hadiah. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan
berapa banyak jumlah kulit hewan kurban yang harus diberikan kepada panitia.
Hal itu tidak sesuai dengan syarat dalam upah. Karena dalam upah harus
ditentukan besarnya upah yang akan diberikan. Status hukum dalam jual beli kulit
hewan yang dilakukan oleh panitia kurban adalah boleh. Karena dalam hal ini
kulit hewan tersebut sudah menjadi milik panitia. Pemilik kurban sudah
memberikannya kepada panitia sebagai hadiah. Larangan menjual bagian hewan
kurban itu ditujukan kepada pemilik kurban. Dalam praktiknya sudah memenuhi
syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli semacam ini bukan termasuk jual beli
yang dilarang dalam Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Berkurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada
semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as diperintahkan
berkurban, maka Allah SWT menerima kurban yang baik dan diiringi
ketaqwaan dan menolak kurban yang buruk. Sebagaimana firman Allah
dalam al-Qur‟an surat al-Ma>’idah ayat 27, yang berbunyi:




  






   
    



 
Artinya:

“Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam
(Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya
mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang
dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain
(Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" berkata
Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari
orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Ma>’idah: 27)1

Kurban lain yang diceritakan dalam al-Qur‟an adalah kurban
keluarga Ibrahim as saat beliau diperintahkan Allah SWT untuk
mengurbankan putranya, Ismail as. Disebutkan dalam surat al-S{a>ffa>t ayat
102, yang berbunyi:
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Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!". Ia
menjawab: "hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan
kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orangorang yang sabar.”(QS. al-S{a>ffa>t: 102)2
Binatang kurban adalah binatang yang disembelih dengan maksud
tujuan untuk mendekatkan diri (ibadah) kepada Allah SWT pada hari raya
Haji dan tiga hari yang menyertainya (hari-hari tasyrik).3 Kemudian kurban
ditetapkan oleh Rasulullah saw. sebagai bagian dari syariah Islam, syiar dan
ibadah kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan.
Penyembelihan hewan kurban adalah ritual tahunan selama Idul Adha dan
ketiga hari tasyrik, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah.4 Hewan tersebut, ada yang
disembelih di masjid, di rumah, di sekolah dan di rumah pemotongan hewan
dengan melibatkan penjagal atau disembelih sendiri dengan bantuan tokoh
agama setempat.
Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan ud}hiyah
(kurban). Pertama untuk pemilik hewan kurban, kedua dihadiahkan kepada
kerabat dan sahabat, dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin.
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Ibid., 37: 102.
Mustafa Kamal Pasha et.al, Fikih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih
(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 247.
4
Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Ilmu
Fiqh, jilid I (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 488.
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Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-H}ajj ayat 36, yang
berbunyi:



   







   
  


  
  
  
Artinya: ”Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari
syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya,
maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya
dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila
telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri
makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang
tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah
kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudahmudahan kamu bersyukur.” (QS. al-H}ajj: 36)5

Meski berguna buat dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun
tujuan penyembelihan hewan ud}hiyah bukan semata-mata untuk it}’a>mu

masa>ki>n (memberi makan orang-orang miskin). Sebab jenis ibadah ini tidak
sebagaimana ibadah zakat yang tujuannya semata-mata memang untuk
membantu mereka yang miskin dan fakir.
Ibadah penyembelihan hewan ud}hiyah ini sesungguhnya lebih
ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari.
Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama.
Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja

5

Al- Qur‟an, 22: 36.
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daging ini dibagikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an surat alH}ajj ayat 28, yang berbunyi:























Artinya:”Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan
supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah
ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka
berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian
daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan
orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. al-H}ajj: 28).6

Terdapat larangan-larangan dalam pengelolaan hewan kurban
sebagaimana terdapat dalam hadis di bawah ini.

ص ل ا- ِ َّ وا
ُ  أ ََمَرِِن َر ُس:طا
َ َ ُ َْ َُ ْ َ ِّىل ْ ِ َِ طَِ ٍ َر ِ َل ا
ِ ُ َّق ُِحوِمهط وج
ِِ
ود َهط َوأ َِجَّتِ َهط
َ َوم ََل ُ ْدن َوأَ ْن أَت
َ َُ أَ ْن أ-ي وس م
ُ َ َ ْ ُ َ صد
َوأَ ْن الَ أُ ْ ِط َل ْْلَط ِزَرِمْ َهط َش ْيءً َوَط َا ََْن ُ نُ ْع ِطي ِ ِم ْ ِْ ِدنَط
Artinya: Dari ’A<li bin Abi Thalib r.a. ia berkata: “Rasulullah Saw.
memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku
mensedekahkan daging, kulit, dan punuknya. Aku tidak memberi
sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal.
Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal
dari uang kami sendiri”.(HR Ah}mad, Bukhari dan Muslim).7
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Ibid., 22: 28.
Fais}al bin Abdul Azi>z al-Muba>rak, Nailul Authar, Jilid 4, ter. A. Qadir Hassan, et.al
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1627.
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Perkataan “dan kiranya kami tidak akan memberikan sedikitpun dari
daging kurban itu kepada tukang sembelih” itu menunjukkan, bahwa tukang
sembelihnya tidak boleh diberi sedikitpun dari daging kurban sebagai upah.
Jadi bukan tidak diberinya semata-mata itu yang dimksud, akan tetapi yang
dimaksud adalah pemberian karena menyembelihnya itu. Jadi pemilik
kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk
tukang jagalnya. Tetapi jika jagal termasuk orang fakir atau miskin, dia
berhak diberi daging kurban. Namun pemberian ini bukan upah karena dia
jagal, melainkan sedekah karena dia miskin atau fakir.8
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hu>rayra>h r.a bahwa Nabi
Muh}ammad saw bersabda:

ِ
ِ
ِِ ِ
َ َ ْ َم
ُ َ َ َّطا ج ْ َد أُ ْ حيَّت َ َ أُ ْ حي
Artinya:“Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurbannya, maka
tidak ada kurban baginya.”
al-Qurt}hubi mengtakan, hadis ini menunjukkan bahwa kulit binatang
kurban dan punuknya tidak boleh dijual. Hal itu dikarenakan kulit dan
punuk dihubungkan dengan daging, jadi hukumnya sama. Sedang para
ulama‟ telah sepakat, bahwa daging kurban itu tidak boleh dijual. maka
begitu juga dengan kulit dan punuknya.9
Panitia kurban adalah orang yang mewakili pemilik kurban untuk
mengelola hewan kurban. Dalam hal ini panitia dibentuk dan memiliki tugas
masing-masing. Dalam waktu yang relatif singkat, kepanitiaan ini segera
8

Ibid.,1628.
Ibid.
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bekerja, mulai dari melakukan persiapan administrasi dan menyediakan
peralatan dan perlengkapan untuk kurban, serta kontak dengan berbagai
pihak luar khususnya untuk pengadaan tenaga penyembelih hewan kurban,
pengulitan

hewan,

pemotongan

daging-dagingnya

hingga

pendistribusiannya.10
Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan observasi yang
dilakukan di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Magetan. Pada masyarakat Dusun Tegalrejo terdapat praktik
penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban.
Dalam hal ini, di Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Magetan, panitia kurban menjual bagian kulit dari hewan
kurban. Padahal sudah ada hadis yang melarang tentang hal itu. Menurut
salah satu panitia kurban mengatakan yang dilarang menjual hanyalah orang
yang berkurban. Jadi, tidak ada penghalang bagi panitia untuk menjualnya.
Dari awal panitia sudah mengatakan kepada pemilik hewan kurban, bahwa
bagian kulitnya nanti akan menjadi hak panitia. Pemilik kurban sudah
menyerahkan dan mempercayakan pengelolaannya kepada panitia. Ketika
ditanya untuk apa hasil penjualan kulitnya nanti? Panitia menjawab untuk
menutupi beban operasional, seperti membeli kantong plastik, rokok untuk
panitia, uang ganti bensin untuk mengantarkan daging ke rumah-rumah
warga, alat penyembelihan seperti pisau untuk menguliti dan golok, selain
itu juga digunakan untuk memberi upah tukang jagalnya.11
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Gunawan, wawancara, Tegalrejo, 08 Maret 2016.
Ibid.
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Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemindahan hak milik kulit
kurban kepada panitia itu akadnya belum jelas. Karena panitia hanya
mengatakan bahwa kulit hewan nanti menjadi haknya panitia. Jika panitia
itu menganggap kulitnya sebagai upah karena mereka berjasa dalam
pengelolaan hewan kurban, maka hal itu tentu tidak boleh. Sebagaimana
diterangkan di atas bahwa dilarang memberikan bagian hewan kurban
sebagai upah. Hewan kurban hanya boleh dimanfaatkan, disedekahkan dan
dihadiahkan.
Selain itu, panitia kurban di Dusun Tegalrejo juga menjual kulit
hewan kurban untuk menutupi beban operasional dalam pengelolaan hewan
kurban. Ketika hasil penjualan itu masih sisa, maka uangnya dimasukan kas
panitia untuk digunakan operasional lagi tahun selanjutnya.12
Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena
suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang
berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan
hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Ima>m
Ma>lik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk
Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan „urf yang memiliki arti sesuatu
hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik
perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan.13
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas,
penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya. Tentang
bagaimana praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh
12

Ibid.
A. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
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132.
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panitia di Dusun Tegalrejo. Mengapa bagian kulit hewan kurban harus
menjadi haknya panitia dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai
praktik penjualan kulit hewan kurban, dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo
Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”.

B.

Definisi Istilah
1.

Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan
untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al- Quran,
hadits Nabi atau pendapat sahabat, tabi‟in, maupun pendapat yang
berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.14

2.

Jual beli dalam artian umum adalah suatu perikatan tukar menukar
seuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad
yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu
pihak menyerahkan ganti penukaraan atas sesuatu yang ditukarkan oleh
pihak lain. Sesuatu yng bukan manfaat ialah bahwa benda yang
ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek
penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.15

3.

Kulit hewan kurban adalah lapisan paling luar pada binatang
sembelihan seperti unta, sapi, kerbau dan kambing yang disembelih
pada hari raya idul adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub
atau mendekatkan diri kepada Allah.16

14

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve,
1996), 575.
15
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 69.
16
http://jombang.nu.or.id (November 2015), 22.
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C.

Rumusan Masalah
Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas
maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimana akad pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada
panitia di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Magetan?

2.

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap status hukum penjualan kulit
hewan

kurban

di

Dusun

Tegalrejo

Desa

Semen

Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

D.

Tujuan Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai
penulis antara lain sebagi berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana akad dalam pemindahan hak milik kulit
hewan kurban kepada panitia di Dusun Tegalrejo Desa Semen
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap status
hukum jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

E.

Kegunaan Penelitian
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1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis adalah sebagai tambahan untuk mengembangkan
hazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan
informasi bagi para pembacanya.
2. Kegunaan praktis
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
pertimbangan mas}lah}ah untuk masyarakat.
b.

Dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya bila
terdapat titik singgung dengan masalah ini.

F.

Kajian Pustaka
Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya,
peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:
Skripsi Bahri Abdurrahman, yang berjudul “Analisis Pendapat Abu>
Hani>fah dan Ima>m Sha>fi’i> Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban”.
Dengan rumusan masalah mengenai pendapat serta metode istinbath hukum
Abu> Hani>fah dan Ima>m Sha>fi’i> terhadap jual beli kulit hewan kurban yang
dilakukan di Masjid al-Iman Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat.
Dalam kesimpulannya Ima>m Sha>fi’i> melarang jual beli kulit hewan kurban,
sedangkan Abu Hani>fah membolehkan akan tetapi dengan cara ditukar
dengan barang lain, bukan dengan uang. 17
Skripsi milik Nurleni Ayu Qomariyah yang berjudul “Praktek Jual
Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi di
17

http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB/V,/DAFTAR/PUSTAKA.pdf. (Oktober 2015),

25.
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Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.” Latar
belakang dari skripsi tersebut adalah adanya sebuah organisasi yang disebut
PMNA, yang mana organisasi itu telah membuat perjanjian dengan
beberapa panitia kurban. Perjanjiannya yaitu supaya menyerahkan bagian
kulit hewan kurban untuk dibeli. Namun, harga yang diberikan di bawah
harga pasar. Keuntungan dari penjualan itu akan digunakan untuk
membantu masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Dengan rumusan
masalah mengenai proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban,
pandangan tokoh agama mengenai hal tersebut dan penyelesaian masalah
jika terjadi sengketa. Dalam hal ini mayoritas tokoh agama membolehkan
jual beli tersebut karena untuk keperluan sosial. Sedangkan jika terjadi
masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara panitia kurban
dan anggota organisasi PMNA.18
Skripsi milik Wahyu Puji Astutik yang berjudul Pandangan Tokoh
Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini berisi tentang
analisis para tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban. Hasilnya
mayoritas tokoh agama membolehkan jual beli tersebut karena lebih
bermanfaat.19
Selanjutnya skripsi milik Siti Anisa, AR yang berjudul “Penjualan
Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar
Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Rebong, Bengkulu. Skripsi ini di
18

http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB/V/DAFTAR/PUSTAKA.pdf. (Oktober 2015),

25.
19

Wahyu Puji Astutik,” Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kuilt Hewan
Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”(Skripsi, STAIN Ponorogo,
Ponorogo, 2015), 69.
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latar belakangi oleh jumlah hewan kurban yang sangat banyak. Dalam
rumusan masalahnya mengenai pendistribusian serta pandangan Islam
tentang penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia. Skripsi
ini

menggunakan

teori

istih}san

kesimpulannya

adalah

dalam

pendistribusiannya sudah sesuai syariat Islam, sedangkan pemanfaatan hasil
penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban kurang
tepat menurut pandangan Abu> Hani>fah.20
Penelitian Dina Malisa, tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Dalam rumusan masalahnya
mengenai proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban dan analisis
hukum Islam mengenai hal tersebut. Kesimpulannya adalah pelaksanaan
jual beli kulit hewan kurban yang menggunakan sistem lelang yang terjadi
di Masjid Baitul Muttaqin dilarang, Sebab jual beli kulit hewan kurban ini
bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menjual kulit hewan
kurban.21
Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, maka penulis
mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda.
Skripsi milik Bahri Abdurrahman menggunakan studi komparatif,
sedangkan penulis menggunakan studi fiqih. Objek yang penulis kaji sama
dengan objek yang dikaji oleh skripsi milik Nurleni Ayu Qomariyah dan
Nur Wahidah, akan tetapi Nurleni menggunakan pendekatan fiqh sosiologis
sedangkan skripsi milik Siti Anisa dan Dina Malisa sama judulnya yaitu
20

http://digilip.uinsuka.ac.id/17338/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pd
f (April 2016), 04.
21
http://digilib.uinsby.ac.id/930/4/Bab%201.pdf (April 2016), 04.
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menggunakan tinjauan hukum Islam, akan tetapi permasalahan yang
diangkat berbeda. Dalam pelaksanaannya, sistem yang terjadi juga berbeda.
Dalam hal ini penulis meneliti analisis hukum Islam terhadap akad dalam
pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia dan analisis
hukum Islam mengenai status hukum dalam penjualan kulitnya yang
dilakukan oleh panitia kurban.

G.

Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakaukan oleh peneliti adalah field research
(studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengahasilkan data-data
deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang
dapat diamati.22 Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan,
mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari
fenomena yang ada di lapangan.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu
yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang
akan diteliti.23 Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian
oleh penulis berada di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Magetan, karena di lokasi tersebut terdapat

22

Abidin al-Dan Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.
Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Pustaka Setia, 2009), 91.
23
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praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia
kurban.
3. Data dan Sumber Data
Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Data tentang praktek jual beli kulit hewan kurban di Dusun
Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Magetan.
b. Data tentang pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada
panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh,
maka sumber data tersebut diantaranya adalah:
a. Sumber data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi
yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud
adalah pihak- pihak yang faham, kompeten, dan terlibat langsung
dalam praktek penjualan kulit hewan kurban. Seperti panitia kurban,
pemilik hewan kurban serta orang yang membeli kulit hewan
kurban.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen
yaitu data-data pendukung yang terkait dengan praktek jual beli kulit
hewan kurban.
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4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan
informasi yang akurat terkait praktik penjualan kulit hewan kurban.
Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang
bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokokpokok permasalahan yang ingin diteliti.24 Selain itu penulis juga
menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan
tidak menyimpang dari tujuan penelitian.
b. Observasi
Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan
diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara
langsung dan pencatatan terhadap fenomena itu di khususkan pada
masalah praktik

pengelolaan hewan kurban di Dusun Tegalrejo

Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
5. Metode Pengolahan Data
Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka,
maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a) Editing
Dalam mengolah data penulis menggunakan teknik editing
untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari

24

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2009), 187.
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segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang
ada dan relevansi dengan penelitian.25
b) Organizing
Teknik ini digunakan untuk menyusun kembali data yang
telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka
paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara
sistematis.26
c) Analizing
Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data
yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan
mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya
merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
6. Teknik Analisa Data
Setelah penulis mengumpulkan data yang di himpun, kemudian
menganalisanya

dengan

menggunakan

metode

kualitatif

yaitu

mengumpulkan data tentang pelaksanaan penjualan kulit hewan kurban
di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Magetan yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis
menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan
menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa
untuk diambil kesimpulan.

25

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfa Beta,
2008), 243.
26
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.
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Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu merupakan cara
yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari
hasil penelitian tentang penjualan kulit hewan kurban di Dusun
Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan
kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.
7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan
data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi
kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan kebergantungan. 27

H.

Sistematika Pembahasan
Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang
sistematis sehingga tampak adanya gambaran jelas, terarah, serta logis dan
saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam
skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut:
Bab I merupakan pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini
meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah
penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.
Bab II merupakan konsep kurban. Berisi tentang pengertian kurban
dan larangan menjual bagian hewan kurban. Bab ini berfungsi untuk lebih

27

Moleong, Metodologi, 343.

19

menjelaskan secara umum mengenai pengelolaan kurban sesuai syariat
Islam yang akan menjadi landasan teoritik dari penelitian ini.
Bab III merupakan praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun
Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
Berisi tentang

gambaran umum wilayah Desa Semen Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan pelaksanaan praktik jual beli kulit
hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Magetan. Bab ini berfungsi menjelaskan paparan data di
lapangan mengenai praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo
Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli
kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Berisi tentang analisis hukum Islam
terhadap pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia dan
analisis Islam mengenai status hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban
yang dilakukan oleh panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Bab ini berfungsi untuk
membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.
Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini
berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait praktik jual beli
kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia di Dusun Tegalrejo Desa
Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
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BAB II
KURBAN, UPAH, HADIAH DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Kurban Dalam Islam
1. Pengertian Kurban
Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab yaitu qurban.
Kurban merupakan “serapan” kata dari bahasa Arab. Kata tersebut
merupakan kata jadian atau bentukan dalam bentuk masdar dari kata

) َي ْقرُبُ – قُرْ َبا ًنا-رُب
َ َ (, yang berarti mendekati atau menghampiri. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, kata kurban mempunyai arti:
a) Persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta, yang
disembelih pada Lebaran Haji (Idul Adha), dan
b) Pujaan/persembahan kepada dewa-dewa.28
Kurban yaitu penyembelihan hewan tertentu yang merupakan ritual
tahunan selama Hari Raya Haji dan ketiga hari Tashrik, yakni 11, 12, dan
13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT.29
2. Dasar hukum kurban
Kurban hukumnya sunah muakad untuk orang-orang yang
mempunyai kesanggupan sebagaimana firman Allah SWT dalam alQur‟an surat al-Kauthar ayat 1-2, yang berbunyi:
28

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), 617.
29
Fuad Said, Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam ( Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994),
2.
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Artinya:“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat
yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan
berkorbanlah”. (QS al-Kauthar: 1-2)30
Perintah berkurban itu disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada
kesanggupan untuk berkurban sebagaimana hadis dari Abu> Hurayrah,
Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

ِ
َ َ َ ْ َِ ُهَر يْ َرَة
ً صَّل اُ ََّْي ِ َو َسَّ َم َم ْ َو َج َد َس َع
َ طا َر ُس ْو ُا ا
.ص َّ نَط
َ َُ َ ْم ي
َ ض ِّىح َ َ يَ ْقَر َ َّ ُم

Artinya:”Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak
berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat
kami.” (HR Ahmad dan Ibnu Majjah).31
Dari beberapa uraian dalil al-Qur‟an dan hadis tersebut sebagai
bukti bahwa kurban sangat dianjurkan dan melakukan kurban adalah
merupakan ibadah yang terpuji bagi umat Islam.
Sedangkan menurut pendapat ulama, kurban bagi umat Islam
menurut Ma>liki, Sha>fi’i> dan Hanbali berpendapat bahwa hukum kurban
sunnah mu‟akad (yang amat dianjurkan). Dalam hal ini Ima>m Sha>fi’i> tidak
membedakan antara orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dengan
orang yang tidak mengerjakannya, yaitu hukumnya sunnah mu‟akkadah
dan berhukum makruh untuk orang yang meninggalkan ibadah kurban
bagi orang yang mampu melakukannya. Serta hukum kurban ini menjadi

30

Al- Qur‟an, 102: 1-2.
Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Vol. III (Beirut: Da>r al-Kutub
al- Ilmiyah, 2004), 1044.
31
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wajib jika seseorang itu telah bernazar untuk mengerjakannya.32Sedangkan
menurut Ima>m Abu> H{ani>fah, berkurban itu wajib dilakukan sekali dalam
setahun.33Syarat-syarat orang yang berkurban, yaitu:
1) Orang Islam,
2) Merdeka,
3) Balig,
4) Berakal,
5) Mampu.34
Ukuran “mampu” berkurban, hakikatnya sama dengan ukuran
kemampuan s}adaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah
terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan serta
kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka
dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.
Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai kurban ialah yang tidak
cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan telah
berumur sebagai berikut:
a. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
b. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
c. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
d. Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.35

32

Fuad Said, Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam, 4.
Ibid., 5.
34
Ibid., 16.
35
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Alma‟arif, 1988), 143.
33
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Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, diqiyaskan
dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, sapi, dan
kerbau boleh buat kurban tujuh orang.
3. Waktu penyembelihan kurban
Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak
pada Hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji
sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

ِص َ ة
َّ ص َ ةِ َطََِّّنَط يَ ْذ َ ُح َِ ْف ِس ِ َوَم ْ َذ َ َح َ ْع َد
َّ َم ْ َذ َ َح َ ْب َل
ِِ
َ ْ طا َسَّ َ ْ ُ ْس
َ ص
َ ََو ْاُطْبَتَ ِ َ َق ْد َََّ نُ ُس َ ُ َو

Artinya: “Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Hari
Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk
dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban
sesudah s}halat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya,
sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia
telah menjalani aturan Islam.” (HR. Bukhari).36
4. Pendistribusian kurban
Setelah disembelih, kemudian semua bagian dari binatang kurban
dapat didistribusikan sebagai berikut:
a) Yang berkurban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal
1/3 dari daging kurbannya.
b) Orang yang berkurban, boleh mengambil untuk dibagikan pada
kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari
daging kurbannya.

36

Fais}al bin Abdul Azi>z al-Muba>rak, Nailul Authar, Jilid 4, ter. A. Qadir Hassan, et.al
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1620.

25

c) Dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang kurban.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur‟an surat al-H{ajj ayat 36,
yang berbunyi:













   
  








  

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian
dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak
padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu
menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).
Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah
sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan
apa 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-H{ajj: 36)37
Abu> H{amid al-Ghaza>li> mengatakan “sepertiga dimakan sendiri
oleh orang yang berkurban. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang
fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang
fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua
pertiganya maka lebih baik.38
5. Pemanfaatan hasil sembelihan hewan kurban yang terlarang

37

Al- Qur‟an, 22: 36.
Al-Ima>m Taqiyuddin Abu> Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, jilid III, ter. Achmad
Zaidun, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 255.
38
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a.

Memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban.
Terdapat larangan-larangan dalam pengelolaan hewan kurban
sebagaimana terdapat dalam hadis di bawah ini.
a.

- ِ َّ وا
ُ  أ ََمَرِِن َر ُس:طا
َ َ ُ َْ َُ ْ َ ِّىل ْ ِ َِ طَِ ٍ َر ِ َل ا
ِِ
َّق ُِ ُح ْوِم َهط
َ صد
َ َوم ََل ُ ْدن َوأَ ْن أَت
َ َُ أَ ْن أ-ص ل ا ي وس م
ِ
ِ ودهط وأ َِجَّتِهط وأَ ْن الَ أُ ْ ِطل ْْلط ِزرِمْ هط َشيء وَط َا ََْن نُع ِطي
ْ ُ
ًَْ َ َ َ َ
َ َ َ َ ُ َو ُج
ِم ْ ِْ ِدنَط
Artinya: Dari ’A<li bin Abi Thalib r.a. ia berkata: “Rasulullah Saw.
memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban
beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan punuknya.
Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan
kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami
akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami
sendiri”.(HR Ah}mad, Bukhari dan Muslim)39
Khuzaymah berkata, “adapun maksud larangan tersebut adalah

tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban
tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihannya.” Hal serupa juga
dikatakan oleh al- Baghawi dalam kitab Syarh as- Sunnah. Dia
berkata, “adapun jika diberikan upahnya lalu diberi sebagian dari
hewan kurban, jika ia tergolong miskin sebagaimana sedekah kepada
orang-orang miskin lainnya, maka hal itu tidak dilarang.”40
Upah tukang jagal tidak diberikan dari sembelihan tersebut.
Sebab upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Upahnya diberikan
dari harta yang lain. Namun demikian, tukang potong dapat diberi

39

Fais}al, Nailul Authar, 1627.
Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath}ul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, ter.
Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 375.
40
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sedekah dari daging kurban, tapi bukan sebagai upahnya. Dari „Ali r.a,
“Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta kurbannya dan
membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya dan isi perutnya serta
tidak diberikan kepada tukang potongnya sedikitpun.”41
Dalam riwayat lain, „Ali ra berkata, “kami memberikan
kepada tukang potong dari harta kami.” Demikian pendapat jumhur
ulama‟. Tidak ada yang memberikan keringanan untuk memberikan
upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Kecuali al-Hasan alBas}ri dan Abdullah bin „Ubayd bin „Umayr yang membolehkan
memberikan upah kepada tukang jagal dari kulitnya.42al-Nawawi
lantas menyanggah pernyataan tersebut, Perkataan beliau ini telah
membuang sunnah. Sehingga yang tepat, upah jagal bukan diambil
dari hasil sembelihan kurban. Namun pemilik kurban hendaknya
menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal
tersebut.
b.

Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban
Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan
kurban, baik kulit, wol, bulu, daging, tulang, maupun selainnya. Sebab
disinyalir dalam hadis Abu Sa‟id al-Khudri ra, Nabi saw bersabda:

ِ
َص َّد ُو َو ْستَ ْ تِعُ ْو ِِبُُ ْوِد َهط َوال
َ ََوالَ تَبِْي عُ ْو ُُلُْوَم َ ْْلَْد ِي َو ْالَ َ طح ِي َ ُ ُ ْو َوت
تَبِْي ُ ْو َهط
41

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, jilid III, ter. Abu Ihsan alAtsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 543.
42
Ibid.
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Arttinya: “Janganlah kamu jual daging sembelihan dan kurbanmu.
Makanlah, sedekahkanlah, dan manfaatkanlah kulitnya,
serta jangan menjualnya.” Tapi hadis ini d}haif.43
Akan tetapi harta-harta yang diperuntukkan guna mendekatkan
diri kepada Allah SWT tidak boleh dijual oleh orang yang
mendekatkan diri tersebut, misalnya zakat dan kafarat. Ini adalah
pendapat Madzhab Sha>fi’i> dan Ah}mad. Sementara Abu> Hani>fah
berpendapat boleh menjual kulit kurban lalu hasil penjualannya
disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat di rumah.44
Pembolehan menjual hasil sembelihan kurban oleh Abu>
Hani>fah adalah ditukar dengan barang, karena seperti ini masuk
kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak
memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena
menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.45

ِ
ِ
َِّب
َّ ِ َ ْ َْبد َّر ْْحَ ِ ْ َ َِ ِْب َْي َل َ َّن َ ِطِل َر َي َّ ُ َْ ُ َ ْخبَ َرهُ َ َّن
صَّل َّ ُ ََْي ِ َو َسَّ َم ََمَرهُ َ ْن يَ ُق ْوَم ََل ُ ْدنِِ َوَ ْن يَ ْق ِس َم ُ ْدنَ ُ ُكَّ َهط
َ
ِ ُُلُْوَم َهط َو ُج ُ ْوَد َهط َوِجِ َْلَط َوالَ يُ ْع ِطي
ِف ِجَز َرِِتَط َشْيئًط
ْ َ

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abi Laila, „Ali ra mengabarkan
kepadanya bahwa Nabi saw memerintahkannya untuk
mengurus unta beliau. Hendaknya ia membagikan semua
daging, kulit dan punuk unta tersebut, serta tidak
memberikan sesuatu sebagai jasa penyembelihannya.”46
Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan menjual kulit hewn
kurban serta punuknya. Sebab keduanya telah dikaitkan dengan
daging serta diberi hukum yang sama dengan hukum daging. Para
43
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ulama‟ telah sepakat bahwa dagingnya tidak dijual, maka demikian
kulit dan punuknya.47
Orang yang berkurban dilarang untuk menjual daging
kurbannya, demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir
miskin yang menerimanya, maka setelah kurban itu sampai ke
tangannya, jadilah ia daging dan bukan kurban lagi. Oleh karena itu
boleh orang fakir miskin menjualnya. Tetapi kepada orang Islam.
Sedang orang kaya apabila dikirimi atau diberikan kurban, boleh
mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang
kaya itu statusnya seperti orang yang membuat kurban. Oleh karena
itu mereka tidak boleh menjualnya.
Tersebut di dalam kitab Bushra>l Kari>m juz ke 2 halaman 127128 sebagai berikut :

ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ُ وِْ َف ِق ِْي َ تَّصُّر
ِن ِذَ ُْرِس َل
ف ْي ِبَ ْي ٍ َو َغ ِْْيه َى ُ ْس ٍم ِب َ ف غَِ ِّى
َ ْ َ
َِِي ِ شي َو ُ ِطي َط
ٍ ف ِي ِ َِح ِو َ ْك ٍل وتَصد
َّ
.ٍَ ُّق َو ِ يَط
ر
ص
ت
ي
ط
َّن
َ
َّ
ُ
َ
ْ ْ َ َ َُ ْ ْ ٌ َْ ْ
َ َ
Artinya : “Dan boleh untuk faqir mendayagunakan padanya
dengan jual dan lainnya artinya kepada orang islam.
Lain hal orang kaya, apabila dikirimi kepadanya sesuatu
atau
diberikannya.
Maka
ia
hanya
boleh
mendayagunakannya dengan seumpama makan,
bersedekah dan jamuan.”
Ketahuilah, bahwa tujuan kurban adalah untuk dimanfaatkan
secara langsung, maka tidak boleh dijual. Bahkan tidak boleh dijual
kulitnya dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang jagal,
walaupun kurban sunah. Kulit tersebut harus disedekahkan oleh orang

47
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yang berkurban atau diambil manfaatnya seperti sepatu, timba dan
lain-lain.48

B. Konsep Dasar Upah
1. Pengertian upah
Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai
kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang
atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat
dimanfaatkan. Menurut terminologi syara‟, ujrah adalah keharusan
melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan
tertentu.49

Idris

Ahmad

mengemukakan

pengertian

upah

artinya

mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti
menurut syarat-syarat tertentu.50
2. Dasar Hukum Upah
Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan RasulNya. Firman Allah dalam surat al-Qas}as} ayat 26 yang berbunyi:



  





 
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

48
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bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”(QS. al-Qas}as}: 26)51
Penentuan upah harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana
dalam riwayat Ah}mad, Abu> Daud dan al-Nasa‟i, Nabi saw bersabda:

ِ
ِ
ِ
صَّل اُ ََّ ْيِه
َ َ َط ََل ِّىس َو ِ ِْف م َ َزْرِا ََ َهل َر ُس ْو ُا ا
ٍ و َمرنَط َ ْن نُ ْ ِري َهط ِ َذ َه
ا َْو َوَرٍق
ََ َ

ُكَّط نُ ْ ِرى ْالَْر
ِ
َ َو َسَّ َم َ ْ َذ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari
tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara
itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan
uang emas atau perak.”(HR. Ahmad dan Abu Daud)52

3. Rukun dan Syarat Upah
a) „Akid (orang yang berakad)
Untuk

kedua

belah

pihak

yang

melakukan

akad

disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat
membedakan. Jika salah satu seorang yang berakad itu gila atau anak
kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.
Ulama Sha>fi’i> dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu
baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat
membedakan, dinyatakan tidak sah.53
b) Shighat ( ijab dan qabul )
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut shighat akad
terdiri dari atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab
dan qabul dapat melalui ucapan, utusan atau tulisan, isyarat, secara
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diam-diam.54 Syarat-syarat sama dengan syarat pada ijab dan qabul
pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ija>rah harus menyebutkan
masa atau waktu yang ditentukan.55
c) Upah atau Ujrah
Pemberian upah atau imbalan dalam ujrah mestinya
berupa sesuatu yang bernilai, yang tidak bertentangan dengan
kebiasaan yang berlaku. Upah yang berupa ma>l mutaqawin yaitu
harta yang halal untuk dimanfaatkan besarnya upah harus disepakati
secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan memperkerjakan
buruh dengan makan merupakan upah yang tidak jelas, karena akan
menimbulkan jaha>lah (ketidak pastian).56
d) Manfaat
Untuk mengontrak seorang musta‟jir harus ditentukan
bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis
pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena
transaksi ija>rah yang masih kabur hukumnya tidak sah.57

C. Konsep Dasar Hadiah
1. Pengertian Hadiah
Hadiah ( ) َا ْل َا ِد َّي َاadalah pemberian seseorang kepada orang lain
dalam rangka untuk memberikan penghormatan. Rasulallah saw
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Muamalat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 136.
55
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menganjurkan kepada umatnya supaya saling memberikan hadiah karena
yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati
antara sesama. Hukum hadiah adalah sunah.58
Definisi hadiah menurut syara‟ yaitu memberikan sesuatu kepada
orang lain atas prestasi yang diraihnya. Secara istilah hadiah yaitu suatu
pemberian kepada pihak lain yang semata-mata untuk memuliakannya
dismping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Bentuk hadiah adalah
seperti sedekah dan hibah yang hukumnya sunnah.59

2. Dasar Hukum Hadiah
Dasar hukum hadiah adalah dari al-Quran dan Hadis. Dalam alQuran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hadiah, sebagaimana
dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:
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Atinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat
itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu
ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat,
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya
kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang
meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang
yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam
peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya);
dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS. alBaqarah: 177)60
Selain di dalam al-Quran juga terdapat hadis Rasulallah saw:

ِ
ِ
صَّل َّ ُ ََْي ِ َو َسَّ َم ُِِتَ َِ ْح ٍم
َّ ِ  َ َّن,ُ َْ ُ َّ َحديْ ُ َنَ ٍ َر َّي
َ َِّب
)ٌَّطه ِدي
َ  َ َق,ِّىق ِِ ََل َِريْ َرَة
َ صد
َ ََص َد َ ٌو َوُه َو
َ ُت
َ ( ُه َو ََْي َهط:طا
Artinya: “ Anas ra berkata, Nabi saw dihidangi daging oleh Barirah
sedang Barirah mendapat daging itu dari orang, maka Nabi
saw bersabda: Itu daging kepada Barirah berupa sedekah,
tetapi dari Barirah kepada kami sebagai hadiah.”(Bukhari dan
Muslim)61
3. Rukun dan Syarat Hadiah
60
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Menurut jumhur „ulama yang termasuk rukun dan syarat hadimah
adalah sebagai berikut:
a. Ijab dan qabul. Contohnya seperti “saya berikan ini kepada engkau”,
kemudian jawabnya “saya terima”.
b. Yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memberikan
hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
c. Yang diberi. Syaratnya berhak memiliki.
d. Barang yang diberikan. Syaratnya barang tersebut dapat dijual,
kecuali:
1) Barang kecil seperti dua atau tiga biji beras. Barang ini tidak sah
dijual tapi sah diberikan.
2) Barang yang tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah
diberikan.
Barang yang dihadiahkan tersebut tetap tidak boleh diambil lagi
bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya, dan menjadi
hak milik selamanya sampai kepada ahli warisnya.62

D. Konsep Dasar Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli  َا ْلبَا ْلي ُعartinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu
dengan sesuatu yang lain). Kata  َا ْلبَا ْلي ُعdalam bahasa Arab terkadang
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digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata

ُ ( َا ْل ِد َاbeli). Dengan

demikian  بَا ْلي ُعberarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.63
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba>i’ dan al-

Tijara>h dan al- Mubadalah. Sedangkan menurut versi lain jual beli adalah
suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai
secara suka rela diantara kedua belah pihak. Satu menerima benda dan
pihak lain memerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang
telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.64
Sedangkan secara terminologi para ulama‟ memberikan definisi
yang berbeda-beda. Dikalangan Ulama‟ Hanafi terdapat dua definisi, yaitu
saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar
sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang
bermanfaat. Ulama‟ Sha>fi’i>, Ma>liki, dan Hambali memberikan pengertian
jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk
pemindahan milik dan pemilikan.65
Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk
membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai
akibat kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang
dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa berupa barang atau
uang.
2. Dasar Hukum Jual Beli

63

M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), 113.
64
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 68.
65
M Yazid Efendi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

37

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang
mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya
kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong
antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.
Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari‟atkannya jual
beli adalah sebagai berikut:
a. Landasan al-Quran



  
   








  
  
  






  



    






 
Artinya:“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.”(Q.S al-Baqarah: 275)66
66
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau
memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan
dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di
antara sesamamu”. (QS. al-Nisa>’: 29)67
b. Landasan As-Sunnah

ِ
صَّل َّ ُ ََْي ِ َو َسَّ َم
َ َِّب
َ
ٍ  َو ُك ُّل َْي,َِّر ُج ِل ِيَ ِده

 َ َّن, ُ َْ ُ َّ َ ْ ِرَط َ َ ْ ِ َر ِ ِ َر ِ َي
 َ َ ُل:ي ْ َ ْس ِ َ ْيَ ُ َط َا
ُّ َ :ُسئِ َل
) وصحح ُلطكم, َمْب ُروٍر ( رو ه ّبزر

Artinya:“Dari Rafi‟ah bin Rafi‟ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi
Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang
paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang
dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang
bersih.”(Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).68
c. Landasan Ijmak
Menurut landasan ijmak, para ulama‟ telah sepakat bahwa jual beli
diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi
kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan
demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya
tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.69
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3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para
pihak dalam jual beli memperhatikan syarat rukun yang telah ditentukan,
karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau
batal. Adapaun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:
a. A<qidayn (yang membuat perjanjian)
Yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah
baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang
yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad
adalah sebagai berikut:70
1) Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakal yang
akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna.
Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak
dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak
walinya. Hal itu akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibatakibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
2) Tamyi>z (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk
membedakan yang baik dan yang buruk.
3) Mukhta>r (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan
transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.71
b. Obyek Jual Beli
Obyek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual
belikan, adapun obyek jual beli syarat-syaratnya diantaranya:72
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1) Suci barangnya
Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang
dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara‟,
seperti minuman keras.
2) Dapat dimanfaatkan.
Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan
sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya.
Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk
diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena
termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu
menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat
dimanfaatkan ini sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh
barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung
atau tidak. Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin
canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kemudian
dinilai bermanfaat, seperti sampah plastik yang didaur ulang.
3) Milik orang yang melakukan akad.73
Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual
beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan
demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah
atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah dipandang sebagai
jual beli yang batal.
4) Dapat diserahkan.
72
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Maksudnya bahwa barang yang ditransaksikan dapat
diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus
diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah
ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benarbenar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.
5) Dapat diketahui barangnya.
Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan
pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.
6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan.
Maksudnya obyek akad harus telah wujud pada waktu akad
diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam
penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan
kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan
sebagaimana diperjanjikan.74
c. S{ighat (lafat ija>b dan qabu>l)

ija>b adalah perkataan penjual, sedangkan qabu>l adalah
perkataan si pembeli. „Akad ialah ikatan kata antara penjual dan
pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ija>b qabu>l dilakukan
dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang
lainnya, ija>b qabu>l boleh dilakukan denga tulisan.75
Para ulama‟ menetapkan tiga syarat dalam ija>b dan qa>bul,
yaitu:76
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1) Ija>b dan qa>bul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh
pihak yang melangsungkan akad.
2) Antara ija>b dan qa>bul harus sesuai dan tidak diselangi dengan
kata-kata lain antara ija>b dan qa>bul.
3) Antara ija>b dan qa>bul harus bersambung dan berada di tempat
yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang
sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat
diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua
pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di
tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.77
d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang
adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang ini
umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar
barang.78 Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang
adalah:
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun
secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu
pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang
dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟
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seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak
bernilai dalam pandangan syara‟.79
4. Macam-macam Jual Beli
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek
jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga
macam:80
a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual
beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan
pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli
salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai
(kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang
seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu
yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa
tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli
yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau
masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian
salah satu pihak.81
Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
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a. Bai’ al-muqa>yadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang
lazim disebut dengan barter. Seperti menukar baju dengan sepatu.
b. Ba‟i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah
disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
c. Ba‟i al-s}harf, yaitu menjual belikan alat pembayaran dengan alat
pembayaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas atau alat-alat
pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
d. Ba’i as-sala>m, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan
cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya
diantar belakangan.82
Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu:
a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan
oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang
dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian,
bukan pembicaraan dan pernyataan.83
b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau
surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan
ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual
dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos
dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara‟. Dalam
pemahaman sebagian Ulama‟ , bentuk ini hampir sama dengan bentuk
82
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jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli
saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli
via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu
majlis akad.
c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan
istilah mu‟athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ija>b
dan qa>bul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan
label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang
pembayaranya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian
dilakukan tanpa ija>b qa>bul antara penjual dan pembeli, menurut
sebagian Ulama‟ Sha>fi’i> tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian
lainnya, seperti Imam al-Nawawi membolehkan jual beli barang
kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ija>b

qa>bul terlebih dahulu.84
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang
mengandung

unsur

kezhaliman,

penipuan,

eksploitasi,

atau

mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi,
patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau
pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.
Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan
kotor.85
Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:
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a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya,
atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya,
“tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga
yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang
lain.86
b. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar
kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan
sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak
diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan
mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai
di pasar.87
c. Menjual di atas penjualan orang lain, misalkan seseorang berkata:
“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja
yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”
d. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga
bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk
mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).88
e. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi,
khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga
patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam
menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat,
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merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang
untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.89
f. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang.
Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan,
atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara
dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak
lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang
yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak
unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau
ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur
tidak transparan.90
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BAB III
PRAKTIK JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
DI DUSUN TEGALREJO DESA SEMEN
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis91
Keadaan Umum Desa Semen meliputi :
a. Tahun berdiri Desa

: 1669 ( mengacu berdirinya Kabupaten
Magetan)

b. Luas Wilayah

: 189.8 Ha

c. Letak Dunia

: 7.51976o S/LS dan 111.46129o E/BT

d. Batas Wilayah
1) Sebelah Utara

: Desa Gorang-gareng

2) Sebelah Selatan

: Desa Kedungpanji

3) Sebelah Barat

: Desa Sukowidi

4) Sebelah Timur

: Bengawan Madiun Kecamatan Kebonsari

e. Geografi dan Topografi
1) Ketinggian tanah dari Permukaan Laut

:m

2) Banyaknya Curah Hujan

: 23 Mm/Th.

3) Topografi

: Dataran Rendah

4) Suhu Udara Rata rata

: 36 derajat C

f. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan)

91

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan kecamatan

: 4 Km

2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten

: 16 Km
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3) Jarak Dari Ibu Kota Propinsi

: 180 Km

g. Dusun / Lingkungan
1) Jumlah Dusun

: 3 Dusun

2) Jumlah RT

: 15 RT

3) Jumlah RW

: 3 RW

2. Keadaan Sosial Ekonomi92
Kondisi ekonomi di desa sangat perlu perhatian yang lebih. Ini
disebabkan karena mayoritas penduduk desa adalah petani penggarap dan
buruh tani. Aktifitas perekonomian di Desa Semen cukup tinggi, khususnya
kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lainya yang berkaitan dengan
perekonomian desa.
Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang kegiatan
ekonomi berdasarkan kegiatan yang ada di desa :
a. Koperasi / Pra Koperasi
- Jumlah anggota

:3
: 234

b. Industri Bangunan

:1

- Jumlah Pekerja

:2

c. Toko / Kios

: 17

d. Pasar

:-

e. Kelompok Simpan Pinjam : 5 Kelompok
f. Usaha Perikanan

: 1 kelompok

g. Usaha Peternakan

: 4 kelompok

h. Kelompok Masyarakat

: 7 Kelompok

92
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i. Mata Pencaharian
-

Pegawai Negeri Sipil

: 14 orang

-

TNI , Polri

: 8 orang

-

Pegawai swasta

: - orang

-

Petani

: 1152 orang

-

Pertukangan

: 16 orang

-

Buruh Tani

: 450 orang

-

Pensiunan

: 8 orang

-

Pemulung

: 1 orang

-

Jasa

: - orang

j. Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda (data dari Puskesmas Semen)
tahun 2013 :
-

Jamkesmas

: 446 orang

-

Jamkesda

: 213 orang

-

Jumlah

: 659 orang

3. Keadaan Sosial Pendidikan93

No.
1
2
3
4
5
6
7

93

Jenis
Pendidikan
Kelompok
Bermain
TK
SD / MI
SLTP/MTs
SLTA /MA
Akademi
Perguruan
Tinggi

Negeri
Gedung Guru

Murid

Swasta
Gedung Guru

Murid

-

-

-

-

-

-

2

18

107

-

-

-

2
1
-

11
8
-

82
40
-
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 Lembaga Pendidikan :
Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaann : 3 Unit (Pondok Pesantran,
Diniyah, dll)
-

Jumlah Pendidik

: 8 Orang

-

Jumlah Peserta didik

: 68 orang

4. Keadaan Sosial Keagamaan94
No.

Thn

Jml
KK

Jumlah Penduduk
Menurut agama

Klasifikasi KK
Pra
KS

KS
I

KS
II

KS
III

KS
III
Plus

Islam Kristen Lainya

1

2007

543

2090

0

2090

2

2008

545

2104

0

2104

3

2009

554

2110

0

2110

4

2010

557

2046

0

2046

5

2011

560

2083

0

2083

6

2012

564

83

50

139

120

55

2047

0

2047

7

2013

567

83

50

139

120

55

2048

0

2048

 Keagamaan
- Masjid

: 4 buah

- Mushola/Langgar

: 10 buah

- Gereja

: - buah

- Wihara

: - buah

5. Keadaan Statistik Pemerintahan Umum95
94
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Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, maka Susunan
Organisasi Pemerintah Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Magetan sebagai berikut :
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
BPD

KEPALA DESA

LPM

Jogobyo Modin

Kebayan

Sambong

SEKRETARIS DESA

Ur.Umum &
pem.

Kamituwo

Ur
Keu

Ur Pemb.
& Kmsya.

Kamituwo

Kamituwo

Nama Kepala Desa dan perangkat Desa Semen akhir tahun 2015 :
No.

Nama

Jabatan

Umur

Pendidikan

1

EDI SUBIYANTO

Kepala Desa

27

SLTA

2

MARJUKI

Sekretaris Desa

40

SLTA

3

-

Ur. Umum
Pemerintahan

4

-

Ur. Keuangan

5

NUR IMAN

Ur.

46

SLTA

95

Pemb.

&

&
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Kemasyarakat
6

SUJARWO

Kamituwo 1

48

Paket C

7

ZAINI

Kamituwo 2

53

SLTP

8

SUPRIYADI

Kamituwo 3

42

Paket C

9

SUPRIYANTO

Modin 1

46

Paket C

10

MAHFUD

Modin 2

62

SLTP

11

SENIN

Sambong 1

48

SLTP

12

SUYITNO

Sambong 2

29

SLTA

13

MUH IKHWANUDIN

Kebayan

42

SLTA

14

SUPAR

Kebayan

53

SLTA

15

IGIS PRANOWO

Jogoboyo

35

SLTA

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Dusun Tegalrejo
Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan
1. Pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia kurban di Dusun
Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan
Setiap hari raya kurban, jumlah hewan kurban yang paling banyak
diantara Desa Semen adalah di Dusun Tegalrejo. Bahkan, karena jumlah
hewan kurban yang banyak, maka panitia memberikan sebagian hewan itu
ke Dusun lain di sekitar Desa Semen. Hewan yang diberikan biasanya
berupa kambing. Panitia kurban menyerahkan kambing tersebut dalam
keadaan sudah disembelih, akan tetapi belum dikuliti.96
Jumlah hewan kurban yang banyak itu disebabkan oleh banyaknya
orang yang berkurban berasal dari luar daerah Semen. Misalnya Jakarta,
Surabaya, Bali dan lain-lain. Mereka itu adalah anak keturunan dari orang
96
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yang tinggal di Tegalrejo. Sesungguhnya tidak ada keharusan bagi mereka
untuk melakukan kurban di Tegalrejo, namun mereka melekukan itu atas
kehendak mereka sendiri. Mereka ingin memakmurkan daerah kelahirannya
dengan ikut berpartisipasi dalam merayakan hari raya kurban. Meskipun
dalam hal ini, mereka tidak hadir secara langsung pada proses
penyembelihannya. Mereka sudah mempercayakan seluruhnya kepada
panitia, untuk mengurusi hewan kurban miliknya. Selain para pekurban
yang berasal dari luar Tegalrejo, pekurban dari Tegalrejo sendiri juga
banyak.97
a. Wawancara dengan salah satu anggota panitia kurban di Tegalrejo
Penulis bertanya bagaimana pendistribusian hewan kurban yang
berlangsung di Tegalrejo ini? Beliau menjawab:
Dalam pendistribusiannya, hasil sembelihan tidak hanya dibagikan
ke sekitar Tegalrejo saja. Meskipun di dusun lain juga
menyembelih hewan kurban sendiri, tetapi mereka mendapat
bagian juga. Biasanya pendistribusian hewan kurban yang
dilakukan oleh panitia mencangkup empat dusun di sekitar desa
Semen. Bahkan, bagi mereka yang menjadi jamaah di Masjid ArRahman Tegalrejo juga mendapatkan bagian, meskipun mereka
tinggal di lain desa. Dalam pembagiannya, setiap satu kantong
plastik berisi sekitar 1,5 - 2 kg tergantung banyaknya jumlah hewan
kurban yang disembelih. Bagian itu akan dibagikan ke setiap
rumah. Untuk bagian kepala hewan kurban biasanya diberikan
kepada yang berkurban, jika orang tersebut tinggal di luar
Tegalrejo, maka bagian itu akan diserahkan kepada anggota
keluarga yang berada di Tegalrejo. Namun, jika pihak yang
berkurban maupun keluarga tidak mau menerima bagian itu, maka
panitia akan menyerahkan kepada mereka yang menginginkannya.
Seluruh bagian hewan kurban habis dibagikan ketika itu. Biasanya
penyembelihan dilakukan setelah melaksanakan shalat idul adha
dan selesai sekitar jam 12.00 WIB. Tempat yang digunkan untuk
proses penyembelihan sampai dengan pembagiannya adalah di
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halaman rumah bapak kyai Ridlo. Jadi penyembelihan tidak
dilakukan di halaman masjid.98
Panitia adalah sekumpulan orang yang sukarela membantu proses
dalam penyembelihan sampai dengan pendistribusian hewan kurban.
Mereka adalah wakil dari para pemilik kurban, untuk mengurusi hewanhewan kurban miliknya. Sehingga dalam hal ini panitia berperan penting
dalam pengelolaan hewan kurban tersebut. Panitia harus mengerti dan
paham mengenai kurban. Agar mereka dapat berhati-hati dalam
pengelolaannya, sehingga apa yang dilakukan oleh panitia tidak
melenceng dari syariat. Dengan demikian tujuan kurban tetap tercapai.
Kulit merupakan bagian terluar dari hewan, bagian ini tidak terlalu
dibutuhkan. Bahkan untuk memanfaatkannya membutuhkan keahlian
khusus. Tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Jadi, dalam
pendistribusian hewan kurban yang dilakukan oleh panitia, kulit tidak
dibagikan, melainkan dijual oleh panitia. Menurut panitia, bagian daging,
tulang, kepala serta isi perutnya sudah

cukup untuk didistribusikan

kepada masyarakat. Bahkan pendistribusiannya sampai keluar wilayah
Tegalrejo. Jadi, tidak masalah ketika bagian kulitnya menjadi milik
panitia.99
b. Wawancara dengan pemilik hewan kurban
Dalam hal ini penulis bertanya kepada beberapa orang yang
memiliki hewan kurban di Tegalrejo tersebut. Ketika penulis bertanya
kepada bapak Nur Hidayat, atas dasar apa bapak menyerahkan kulit-kulit
hewan kurban tersebut kepada panitia kurban?. Atas dasar upah, karena
98
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panitia sudah berjasa dalam membantu pengelolaan hewan kurban?, atau
sekedar hadiah untuk membuat senang panitia kurban?. Beliau
menjawab:
Kami memberikan kulit-kulit hewan kurban tersebut kepada panitia
kurban bukan sebagai upah karena panitia berjasa, melainkan
sebagai hadiah untuk panitia. Kami sebagai pemilik hewan kurban
sudah sepakat bahwa kulit itu tidak terlalu dibutuhkan oleh
masyarakat. Jadi kami setuju kepada panitia untuk memberikan
bagian-bagian yang mudah diolah serta dapat dikonsumsi saja.
Namun ketika bagian-bagian itu tidak mencukupi untuk dibagikan
kepada masyarakat di Tegalrejo, maka bagian kulitpun harus ikut
dibagikan. Akan tetapi selama ini bagian-bagian yang mudah
diolah itu sudah mencukupi untuk didistribusikan kepada
masyarakat. Jadi bagian kulitnya tidak ikut dibagikan, melainkan
diberikan kepada panitia, sebagai hadiah. Hal seperti ini memang
sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Saya pribadi tidak
membenarkan bahwa kulit-kulit itu diberikan kepada panitia
sebagai upah. Karena bagian hewan kurban itu tidak boleh
diberikan sebagai upah. Kalaupun orang yang menyembelih itu
harus diberi upah, maka saya siap memberikan dari uang pribadi
saya sebagai upah untuk dia.100
Jadi menurut beliau, penyerahan kulit hewan kurban kepada panitia
itu bukanlah sebagai upah karena panitia berjasa dalam pengelolaan
hewan kurban. Melainkan hanya sebagai hadiah untuk panitia agar
membuatnya senang.101
Wawancara dengan ibu Sunarsih, penulis mengajukan pertanyaan
yang sama. Beliau menjawab:
ketika saya menyerahkan hewan kurban kepada ta‟mir masjid, saya
diberikan pengertian bahwa pengelolaan hewan kurban disini itu
ketika jumlah hewan kurbannya banyak, maka bagian kulitnya
tidak dibagikan kepada masyarakat, melainkan diberikan kepada
panitia sebagai hadiah. jadi hal semacam ini sudah menjadi tradisi
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disini. Dan saya setuju dengan pengelolaan seperti itu, selama tidak
bertentangan dengan syariat.102
Jadi menurut beliau pemberian kulit hewan kurban kepada panitia
itu adalah sebagai hadiah.
Wawancara dengan Hj. Siti Djuwarijah, beliau adalah orangtua
pemilik kurban yang berasal dari Surabaya. Beliau mengatakan bahwa:
Anak saya sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada
panitia. Jadi, bagaimanapun pengelolaannya selama tidak
bertentangan dengan syariat, dia akan setuju. Saya sebagai wakil
dari anak saya menyerahkan hewan tersebut kepada panitia.
Masalah kulit yang diberikan kepada panitia, hal itu sudah menjadi
tradisi disini. Pemberian itu disebut hadiah, begitu pengertian yang
diberikan oleh ta‟mir masjid kepada siapapun yang menyerahkan
hewan kurban di Tegalrejo.103

Jadi pendapat beliau, sama dengan pendapat sebelumnya yaitu
menganggap pemberian kulit kepada panitia itu sebagai hadiah.
Selanjutnya, Wawancara dengan H. Gunawan beliau adalah
orangtua pemilik kurban yang berasal dari Bali. Selain wakil dari
anaknya, beliau adalah ta‟mir masjid yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan hewan kurban di Tegalrejo. Ketika penulis bertanya, kulit
hewan kurban tersebut menjadi milik panitia atas kehendak siapa?
Pemilik kurban, atau pihak panitia sendiri? Kemudian bapak H. Gunawan
menjelaskan sebagai berikut:
Dahulu, panitia tidak berniat untuk memiliki kulit hewan kurban
tersebut, akan tetapi karena jumlah hewan kurban yang banyak jadi
dagingnya saja sudah mencukupi untuk dibagikan kepada
masyarakat. Sehingga dalam hal ini, pemilik kurban menyerahkan
bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia. Jadi pemberian
kulit hewan kurban kepada panitia seperti ini sudah menjadi tradisi
di Tegalrejo. Saya sebagai ta‟mir masjid memberikan pengertian
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kepada para pemilik hewan kurban, bahwa tradisi seperti ini masih
dijalankan sampai saat ini. Jadi, bagian kulit hewan kurban itu nanti
akan diberikan kepada panitia untuk dihadiahkan kepada mereka.
Selama ini para pemilik kurban tidak keberatan. Mereka setuju
dengan pengelolaan hewan kurban yang seperti itu, selama
pengelolaannya tidak melenceng dari syariat.104
Jadi, menurut beliau pemindahan hak milik kulit itu atas kehendak
pemilik kurban, bukan dari pihak panitia. Namun, memang hal seperti ini
sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Pemilik kurban juga sudah diberikan
pengertian mengenai pemberian kulit hewan kurban kepada panitia
adalah sebagai hadiah. Selama ini para pemilik kurban tidak keberatan
jika bagian kulitnya diberikan kepada panitia. Karena kulit memang
susah untuk dimanfaatkan. Kalaupun dibagikan kepada masyarakat,
takutnya tidak bermanfaat dan menjadi sia-sia.105
2. Praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh pamitia kurban di
Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Magetan
Penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia
berlangsung di tempat penyembelihan hewan tersebut. Panitia tidak perlu
membawa kulit-kulit itu kepada pembeli, karena pembeli sendiri yang
mendatangi tempat-tempat kurban itu untuk mengambil kulit-kulitt hewan
kurban tersebut.
a. Wawancara dengan penjual kulit hewan kurban
Penulis bertanya mengapa panitia harus menjual kulit-kulit hewan
tersebut? Beliau menjawab:
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Kami menjual kulit-kulit tersebut karena kami tidak membutuhkan
kulit. Kalaupun untuk dimanfaatkan, kami juga tidak bisa
mengolahnya. Jadi daripada kulit-kulit itu dibiarkan begitu saja
maka kami jual. Namun, pernah juga sebagian kulit itu terutama
kulit sapi digunakan untuk mengganti beduk di masjid yang sudah
rusak.106
Jadi menurut beliau, untuk memanfaatkan kulit hewan itu sulit.
Panitia tidak bisa mengolahnya. Maka dari itu panitia menjual kulit
hewan kurban tersebut agar hasilnya bisa dimanfaatkan. Penulis
melanjutkan pertanyaan mengenai proses jual beli kulit hewan yang
berlangsung selama ini. Beliau menjawab:
Proses jual beli kulit yang berlangsung selama ini yaitu penjual dan
pembeli bertemu langsung, barang diserahkan kemudian uangnya
juga langsung diberikan. Dalam hal ini, harga juga sudah disetujui
oleh kedua belah pihak.107
Jadi praktik jual beli kulit hewan kurban dilakukan secara
langsung. Waktu penyerahannya dilakukan pada saat itu juga. Kemudian
penulis melanjutkan pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai
adanya hadis yang melarang jual beli bagian hewan kurban? Beliau
menjawab:
Mengenai adanya hadis tentang larangan menjual bagian hewan
kurban, dalam hal ini yang dilarang untuk menjual bagian kurban
adalah pemilik kurban. Karena jika pemilik itu menjual bagian
hewan kurban, misalnya bagian kepala, maka sama artinya dia
berkurban hewan tanpa kepala. Pemilik kurban boleh mengambil
sebagian dari hewan kurbannya, namun untuk dimanfaatkan atau
untuk dimakan bukan untuk dijual. Dalam hal ini yang menjual
bukan pemilik kurban, akan tetapi pantia. Sedangkan panitia
bukanlah pemilik kurban, panitia merupakan wakil dari pemilik
kurban untuk mengelola hewan kurban agar dibagikan kepada
masyarakat. Jadi panitia harus membagikan semua bagian hewan
kurban tersebut. Namun, dalam hal ini pemilik kurban sudah
menyerahkan bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia, jadi
bagian kulit itu sudah menjadi haknya panitia. Artinya panitia
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boleh menjualnya karena dia bukanlah orang yang berkurban, dia
mendapatkan kulit itu karena diberi oleh orang yang bekurban, jadi
tidak masalah jika panitia menjualnya.108
Jadi, menurut beliau kulit hewan tersebut sudah diberikan kepada
panitia. Dengan demikian kulit-kulit hewan kurban sudah menjadi
haknya panitia. Dalam hal ini panitia boleh menjualnya. Ketika penulis
bertanya, mengenai hasil dari penjualan kulit-kulit hewan kurban itu
nanti akan digunakan untuk apa?. Beliau menjawab:
Hasil penjualan kulit-kulit hewan kurban itu nanti akan digunakan
oleh panitia untuk biaya operasional dalam pengelolaan hewan
kurban. Seperti untuk membeli kantong plastik, layar, untuk
membeli alat-alat penyembelih, misalnya pisau, golok serta untuk
mengganti uang bensin bagi kendaraan yang digunakan untuk
pendistribusian hewan kurban. Selain itu juga untuk konsumsi
panitia, seperti minuman, rokok, makanan ringan dan untuk
memberi upah kepada jagal. Ketika uang hasil penjualan kulit itu
masih sisa, maka akan dimasukkan ke dalam kas panitia.109
Jadi dalam hal ini, hasil penjualan kulit-kulit hewan kurban itu
digunakan untuk biaya operasional pengelolaan hewan kurban. Ketika
uangnya masih sisa, maka akan dimasukkan ke dalam kas panitia. Uang
tersebut akan digunakan untuk operasional tahun berikutnya dan begitu
seterusnya. Jadi uang yang berada di dalam kas panitia tersebut hanya
digunakan pada saat menjelang Hari Raya Kurban saja.
b. Wawancara dengan pembeli kulit hewan kurban
Ketika penulis bertanya kepada pembeli kulit, apakah bapak
memang berprofesi sebagai pedagang kulit?. Beliau menjawab:
Sebenarnya profesi saya adalah pedagang hewan, terutama
kambing. Jadi saya hanya melakukan jual beli kambing. Namun
saat menjelang Hari Raya Kurban saya juga melakukan jual beli
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kulit hewan. Hal itu karena di wilayah sini belum ada pedagang
kulit, ketika panitia ingin menjual kulit, maka mereka harus
membawa kulit-kulit itu kepada pedagang kulit yang tempatnya
lumayan jauh dari sini. Jadi saya menggunakan peluang seperti ini
untuk mendapat keuntungan. Saya berkeliling ke masjid-masjid
untuk membeli kulit-kulit tersebut.110
Jadi dalam hal ini beliau memanfaatkan situasi untuk mendapatkan
keuntungan. Dari hasil membeli kulit-kulit hewan tersebut, kemudian
akan dijual kembali kepada pedagang kulit. Mengenai harganya penulis
bertanya lagi kepada beliau. Bagaimana penetapan harga dalam transaksi
ini? Beliau menjawab:
Untuk satu lembar kulit kambing biasanya saya hargai sekitar Rp
35.000,- sampai Rp 40.000,- tergantung baik buruknya kualitas
kulit tersebut. Sedangkan untuk kulit hewan sapi saya hargai Rp
15.000,- per kg. Harga tersebut sudah sesuai dengan harga
pasaran.111
Jadi menurut beliau harga yang ditetapkan sudah sesuai dengn
harga pasar. Jika memang terdapat selisih harga, itu adalah keuntungan
beliau sebagai pedagang. Misalkan dalam hal ini beliau membeli satu
lembar kulit hewan kambing dengan harga Rp 40.000,- kemudian ia
jual dengan harga Rp 50.000,-. Berarti keuntungannya adalah Rp
10.000,-.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT HEWAN
KURBAN DI DUSUN TEGALREJO DESA SEMEN KECAMATAN
NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pemindahan Dalam Kepemilikan
Kulit Hewan Kurban Kepada Panitia Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa
Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan
Sebagaimana dijelaskan di awal, praktik pemberian kulit hewan
kurban kepada panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi,
bagian kulit hewan kurban tidak dibagikan kepada masyarakat, akan tetapi
diberikan kepada panitia kurban sebagai hadiah.112
Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu
daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda
dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga
memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Ima>m Ma>lik banyak
menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih
biasa disebut dengan „urf yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal
jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun
perbuatan.113 Dalam kaidah fikih yang kesembilan yaitu:

 َوَْ َُدَّهُ ِ َ ٍّدد,ُف َو ْ َع َطدةُ يُْر َج ُ َِْي ِ ِِف ُك ِّىل ُح ْ ٍم َح َ َم ِِ لَّط ِرا
ُ عُْر
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Artinya: „Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam
syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas.

Panitia kurban adalah orang yang mewakili pemilik kurban untuk
mengelola hewan kurban. Dalam hal ini panitia dibentuk dan memiliki tugas
masing-masing. Dalam waktu yang relatif singkat, kepanitiaan ini segera
bekerja, mulai dari melakukan persiapan administrasi dan menyediakan
peralatan dan perlengkapan untuk kurban, serta kontak dengan berbagai pihak
luar khususnya untuk pengadaan tenaga penyembelih hewan kurban,
pengulitan hewan, pemotongan daging-dagingnya hingga pendistribusiannya.
Jadi peran panitia disini sangatlah penting. Apalagi di Tegalrejo orang yang
berkurban berasal dari luar daerah. Mereka tidak bisa hadir untuk mengurusi
hewan-hewan kurban miliknya. Jadi peran panitia sangat dibutuhkan.114
Dalam hal ini, berkaitan dengan pendistribusian hewan kurban, tidak
ada larangan bagi pemilik kurban untuk membagi-bagikan sebagian atau
seluruhnya dari hewan kurban. Ada tiga objek peruntukan daging hewan
sembelihan kurban. Pertama untuk pemilik hewan kurban, kedua dihadiahkan
kepada kerabat dan sahabat, dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin.
Jadi, pemilik kurban boleh memberikan bagian hewan kurban itu ke siapa saja.
Orang miskin, orang kaya, kerabat bahkan untuk dimakan sendiri. Asalkan
tidak melebihi 1/3 bagian.115
Abu> H{amid al-Ghaza>li> mengatakan “sepertiga dimakan sendiri oleh
orang yang berkurban. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan
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sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang
menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua pertiganya maka lebih
baik.116 Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-H}ajj ayat 36, yang
berbunyi:














   
  


  
  
  
Artinya: ”Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari
syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka
sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam
keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh
(mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang
rela dengan apa 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-H}ajj:
36)117

Namun terdapat larangan dalam pengelolaan hewan kurban, salah
satunya yaitu memberikan upah kepada tukang jagal dengan menggunakan
bagian dari hewan kurban. Sebagaimana terdapat dalam hadis seperti di bawah
ini;

ص ل ا ي- ِ َّ وا
ُ  أ ََمَرِِن َر ُس:طا
َ َ ُ َْ َُ ْ َ ِّىل ْ ِ َِ طَِ ٍ َر ِ َل ا
ِ ُ َّق ُِحوِمهط وج
ِِ
َود َهط َوأ َِجَّتِ َهط َوأَ ْن ال
َ َوم ََل ُ ْدن َوأَ ْن أَت
َ َُ أَ ْن أ-وس م
ُ َ َ ْ ُ َ صد
أُ ْ ِط َل ْْلَط ِزَرِمْ َهط َش ْيءً َوَط َا ََْن ُ نُ ْع ِطي ِ ِم ْ ِْ ِدنَط
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Artinya: “Dari ’A<li bin Abi Thalib r.a. ia berkata: “Rasulullah Saw.
memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku
mensedekahkan daging, kulit, dan punuknya. Aku tidak memberi
sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau
bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang
kami sendiri”.(HR Ah}mad, Bukhari dan Muslim)118
Khuzaymah berkata, “adapun maksud larangan tersebut adalah tidak
memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban sebagai upah
atas jasa penyembelihannya.119 Sebab upah adalah kompensasi dari
pekerjaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa panitia merupakan orang
yang berjasa dalam pengelolaan hewan kurban. Bisa saja kulit yang diberikan
oleh pemilik kurban kepada panitia itu sebagai upah. Karena dalam hal ini
panitia memiliki peran penting, ia bertanggungjawab atas pengelolaan hewan
kurban. Upah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas
pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang
memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut
terminologi syara‟, ujrah adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak
sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan tertentu.120
Dalam hal ini, semua kulit hewan kurban diberikan kepada panitia.
Jumlah kulit yang diberikan kepada panitia juga tergantung banyak sedikitnya
jumlah hewan kurban. Jadi tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit
hewan yang diberikan kepada panitia. Pengelolaan hewan kurban yang
dilakukan oleh panitia dikerjakan secara bersama-sama. Mereka memiliki tugas
118
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masing-masing. Ada yang bertugas menguliti, membagikan ke rumah-rumah
warga, membersihkan isi perut hewan (jeroan), memotong-motong daging,
menimbang dan sebagainya. Dalam hal ini, kulit yang diberikan oleh pemilik
kurban tidak dibagikan kepada anggota panitia satu per satu. Melainkan dijual
dan hasilnya digunakan untuk operasional dalam pengelolaan hewan kurban
tersebut.121 Misalnya, sebagian hasil dari penjualan kulit dibelikan rokok untuk
panitia, padahal tidak semua panitia merokok. Jadi bagi anggota panitia yang
merokok bisa menikmati hasil penjualan kulit hewan kurban, namun bagi
anggota panitia yang tidak merokok tidak menikmati hasilnya.
Sedangkan dalam syarat upah adalah harus disepakati secara jelas
oleh kedua belah pihak. Mempekerjakan buruh dengan makan merupakan upah
yang tidak jelas, karena akan menimbulkan jaha>lah (ketidak pastian).122 Untuk
mengontrak seorang musta‟jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah,
serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga
tidak kabur. Karena transaksi ija>rah yang masih kabur hukumnya tidak sah.123
Jadi dalam masalah ini tidak sah jika disebut sebagai upah, karena
tidak ada ketentuan besarnya upah. Namun jika disebut sebagai hadiah
mungkin bisa. Karena hadiah yaitu suatu pemberian kepada pihak lain yang
semata-mata untuk memuliakannya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah.
Bentuk hadiah adalah seperti sedekah dan hibah yang hukumnya sunnah.124
Selain itu juga telah memenuhi syarat dan rukun hadiah. Yaitu ijab dan qabul,
yang memberi, syaratnya ialah orang yang berhak memberikan hartanya dan
121
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memiliki barang yang diberikan, dan yang diberi, syaratnya berhak
memiliki.125 Jadi pemberian kulit hewan kurban kepada panitia merupakan
hadiah dari pemilik kurban. Kebiasaan yang berlangsung di daerah tersebut
dapat dijadikan sebagai sandaran hukum sebagaimana terdapat dalam kaidah
fikih yang kesembilan. Dalam hal ini kebiasaan tersebut lebih banyak
mengandung maslahat daripada madaratnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Dalam Jual Beli Kulit
Hewan

Kurban

di

Dusun

Tegalrejo

Desa

Semen

Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Magetan
Di antara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan
fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus
bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu,
eksplorasi juga semakin banyak dan penuh dengan warna baru. Berbagai
kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan tidak ada
habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi
kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan.
Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia
untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka
butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini
tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat
ditemukan pendapat atau alasan dilakukannya penjualan kulit hewan kurban.
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Dari hasil wawancara penulis mendapat jawaban dari pihak-pihak yang terkait
dalam praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo.
Di antaranya Bapak H. Gunawan yang berpendapat bahwa semua
bagian hewan kurban termasuk kulitnya tidak boleh diperjual belikan. Dalam
hal ini yang dilarang untuk menjual bagian kurban adalah pemilik kurban.
Karena jika pemilik itu menjual bagian hewan kurban, misalnya bagian kepala,
maka sama artinya dia berkurban hewan tanpa kepala. Pemilik kurban boleh
mengambil sebagian dari hewan kurbannya, namun untuk dimanfaatkan atau
untuk dimakan bukan untuk dijual. Dalam hal ini yang menjual bukan pemilik
kurban, akan tetapi pantia. Sedangkan panitia bukanlah pemilik kurban, panitia
merupakan wakil dari pemilik kurban untuk mengelola hewan kurban agar
dibagikan kepada masyarakat. Jadi panitia harus membagikan semua bagian
hewan kurban tersebut. Namun, dalam hal ini pemilik kurban sudah
menyerahkan bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia, jadi bagian
kulit itu sudah menjadi haknya panitia. Artinya panitia boleh menjualnya
karena dia bukanlah orang yang berkurban, dia mendapatkan kulit itu karena
diberi oleh orang yang bekurban, jadi tidak masalah jika panitia menjualnya.126
Orang yang berkurban dilarang untuk menjual daging kurbannya,
demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang
menerimanya, maka setelah kurban itu sampai ke tangannya, jadilah miliknya
pribadi. Oleh karena itu boleh orang fakir miskin menjualnya. Tetapi kepada
orang Islam. Sedang orang kaya apabila dikirimi atau diberikan kurban, boleh
mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu
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statusnya seperti orang yang membuat kurban. Oleh karena itu mereka tidak
boleh menjualnya.127
Pada

keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo,

disebutkan dalam kitab Bushra>l Kari>m juz ke 2 halaman 127-128 yang
dicantumkan dalam buku Ahkamul Fuqaha sebagai berikut :

ِ ِ
ِ َ ف ِي ِ ِب ي ٍ و َغ ِْيه َى ِ سِ ٍم ِِِب
ِ ِ ِ ِ َِف غ
ْ َ ْ َ ْ ُ َّصُّر
ِّى
َ َو ْ َفق ِْْي َ ت
ٌ ِن َذ ُْرس َل َْي َشْي
ُْ
ِ ِ
ٍ ف ِي ِ َِح ِو َ ْك ٍل وتَصد
.ٍَ ُّق َو ِ يَط
ْ ْ ُ صَّر
َ َ
َ ََْو ُ ْ طيَ ُ َطََّّنَط يَت

Artinya : “Dan boleh untuk faqir mendayagunakan padanya dengan jual dan
lainnya artinya kepada orang islam. Lain hal orang kaya, apabila
dikirimi kepadanya sesuatu atau diberikannya. Maka ia hanya boleh
mendayagunakannya dengan seumpama makan, bersedekah dan
jamuan.”128
Pengertian fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak
bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga orang fakir boleh menjual
bagiannya untuk ditukar dengan yang lebih bermanfaat. Misalnya orang fakir
lebih membutuhkan beras dengan lauk seadanya daripada harus memakan
daging saja. Panitia adalah sekumpulan orang yang bekerjasama membantu
pengelolaan hewan kurban. Dalam hal ini yang menjadi kebutuhan panitia
adalah biaya operasional untuk pengelolaan hewan kurban. Sedangkan panitia
tidak memungut biaya kepada para pemilik kurban. Oleh karena itu panitia
menjual bagian kulit hewan yang diberikan oleh para pemilik kurban. 129 Jadi
penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia adalah boleh karena
kondisinya sama seperti orang fakir.
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Kaitannya dengan praktik jual beli kulit yang dilakukan oleh panitia
sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Gunawan. Proses jual beli kulit yang
berlangsung selama ini yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung, barang
diserahkan kemudian uangnya juga langsung diberikan. Dalam hal ini, harga
juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak.130
Sebagaimana dalam syarat dan rukun jual beli yaitu adanya penjual
dan pembeli, objek jual beli, ijab qabul, serta adanya nilai tukar pengganti
barang atau harga yang disepakati. Dari segi objeknya jual beli ini termasuk
Ba‟i al-muthlaq. Jual beli ini bukan termasuk jual beli yang terlarang.131
Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa status hukum
dalam jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban adalah
boleh. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Akad dalam pemberian kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada
panitia adalah sebagai hadiah. Hal itu sudah menjadi tradisi di Tegalrejo.
Jadi akad pemberian tersebut tidak bisa disebut sebagai upah karena panitia
sudah berjasa dalam pengelolaan hewan kurban, melainkan hanya sebatas
hadiah. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit
hewan kurban yang harus diberikan kepada panitia. Hal itu tidak sesuai
dengan syarat dalam upah. Karena dalam upah harus ditentukan besarnya
upah yang akan diberikan. Kebiasaan tersebut diperbolehkan karena lebih
mengandung mas}lahat daripada madaratnya.
2. Status hukum dalam jual beli kulit hewan yang dilakukan oleh panitia
kurban adalah boleh. Karena dalam hal ini kulit hewan tersebut sudah
menjadi milik panitia. Pemilik kurban sudah memberikannya kepada panitia
sebagai hadiah. Larangan menjual bagian hewan kurban itu ditujukan
kepada pemilik kurban. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan
rukun dalam jual beli. Jual beli semacam ini bukan termasuk jual beli yang
dilarang dalam Islam.

B. Saran
1.

Diharapkan bagi pemilik hewan kurban dan panitia kurban supaya dalam
praktik pembagian hewan kurban khususnya kulit dapat disesuaikan
dengan hukum Islam. Agar tujuan kurban tetap tercapai.
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2. Untuk kehati-hatian bagi panitia kurban. Hendaknya mereka meminta
pungutan biaya kepada para pemilik kurban untuk biaya operasional.
Sehingga panitia memiliki kas sendiri tanpa harus menjual bagian hewan
kurban.
3. Mengenai kulit hewan kurban, karena bagian ini memang sulit untuk
dimanfaatkan, bukan berarti bagian ini tidak perlu dibagikan. Bagian ini
harus tetap dibagikan kepada masyarakat. Jika memang penerima ingin
menjual kulit itu, panitia membantu mempertemukan pembeli dengan para
penerima bagian kulit tersebut.
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