
i

PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DI KELURAHAN PASAR BARU, KECAMATAN

CURUP,KABUPATEN REJANG LEBONG, BENGKULU

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
SITI ANISA, AR

11380049

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, S.H.I.,M.SI.

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015



ii

ABSTRAK

Hari raya kurban merupakan salah satu dari dua hari raya yang telah
ditetapkan oleh syari’at tentang pensyariatannya, pada hari raya ini seluruh umat
muslim diperintahkan untuk melakukan sholat hari raya, dan juga berkurban.
Ibadah-ibadah ini merupakan suatu hal yang lazim dan berulang-ulang dilakukan
setiap tahunnya di seluruh wilayah yang masyarakatnya beragama Islam,
termasuk juga di Kelurahan Pasar Baru dimana sebagian besar masyarakatnya
mayoritas beragama Islam. Dengan melimpahnya hewan kurban tentu jumlah
produksi kulit hewan kurban juga melimpah. Kulit-kulit hewan kurban tersebut
pada saat pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat tidak didistribusikan,
akan tetapi yang didistribusikan pada masyarakat hanya berupa daging, tulang,
jeroan, kaki dan kepala, sehingga belum diketahui apakah kulit-kulit hewan
kurban tersebut dijual untuk dibelikan kembali daging, atau uang hasil
penjualannya dimasukkan ke dalam kas masjid.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan
berikut ini : Bagaimana penentuan prosentase jatah kurban dan kreteria penerima
kurban di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana
penjualan kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Pasar
Baru, Kabupaten Rejang Lebong?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif
analitik dengan pendekatan normatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini
adalah para panitia kurban dan juga dengan tokoh agama sebagai petunjuk sejauh
mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di masyarakat. Teknik pengumpulan
data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan kulit hewan kurban
memang dilakukan. Hal ini berdasarkan kesepakatan tokoh agama dan para
panitia, karena penjualan kulit hewan kurban lebih bermanfaat dari pada
dibagikan kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak mau mengolahnya.
Penjualan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini lebih
bermanfaat. Namun demikian, penggunaan uang hasil penjualan kulit hewan
kurban masih kurang tepat, karena hasil penjualan kulit hewan kurban tidak
dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melainkan dipergunakan untuk
keperluan-keperluan dalam proses pemotongan hewan kurban.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan

Arab

ا Alîf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Bâ’ B Be

ت Tâ’ T Te

ث Sâ’ Ṡ Es (dengan titik di atas)

ج Jîm J Je

ح Hâ’ Ḥ Ha (dengan titik di bawah)

خ Khâ’ Kh Kadan ha

د Dâl D De

ذ Zâl Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Râ’ R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy Esdan ye

ص Sâd Ṣ Es (dengan titik di bawah)

ض Dâd Ḍ De (dengan titik di bawah)

ط Tâ’ Ṭ Te (dengan titik di bawah)

ظ Zâ’ Ẓ Zet (dengan titik di bawah)

ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

غ Gain G Ge
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ف Fâ’ F Ef

ق Qâf Q Qi

ك Kâf K Ka

ل Lâm L `El

م Mîm M `Em

ن Nûn N `En

و Wâwû W W

ـھ Hâ’ H Ha

ء Hamzah ’ Apostrof

ي Yâ’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعد دة Ditulis Muta'addidah
عّدة Ditulis Iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة Ditulis Ḥikmah
علة Ditulis Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya, kecuali dikehendaki lafalas linya).

2. Bila diikuti kata sandang‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

كرامة أالولیاء Ditulis Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t atau h.
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زكاة الفطر Ditulis Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـــــــــَ  fathah ditulis A
فعل ditulis Fa'ala

ـــــــــِ  kasrah ditulis I
ذكر ditulis Żukira

ـــــــــُ  dammah ditulis U
یذھب ditulis Yażhabu

E. Vokal panjang

1 Fathah + alif ditulis Ā
جا ھلیة ditulis Jāhiliyyah

2 fathah + ya' mati ditulis Ā
تنسى ditulis Tansā

3 kasrah + ya' mati ditulis Ī
كریم ditulis Karīm

4 dammah + wawumati ditulis Ū
فرود ditulis Furūd

F. Vokal rangkap

1 Fathah + ya' mati ditulis Ai
بینكم ditulis Bainakum

2 fathah + wawumati ditulis Au
قول ditulis Qaul

G. Vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof

أأنتم Ditulis A' antum
أعدت Ditulis U'iddat

لٔن شكرتم Ditulis La'insyakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.



ix

القرٓان Ditulis Al-Qur'ān
القیاس Ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)

nya.

السماء Ditulis As-samā'
الشمس Ditulis As-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض Ditulis Żawī al-furūḍ
أھل السنة Ditulis Ahl as-sunnah
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MOTTO

Jangan Khawatir Dengan Dunia Karena Itu Milik Allah

Jangan Khawatirkan Rizkimu, Karena Semua Itu Dari Allah

Jangan Pula Khawatirkan Masa Depanmu, Karena Itu di Tangan Allah

Tapi, Fokuslah Untuk Memikirkan Satu Hal,

Bagaimana Menjadikan Allah Ridho Kepadamu

Karena Jika Engkau Telah Menjadikan Allah Ridho Kepadamu

Allah Akan Menjadikan Manusia Ridho Kepadamu, Dan

Dia Akan Menjadikanmu Tercukupi, Dan

Tidak Tergantung Pada Orang Lain.

(Ustadz Musyafa’ Ad Darany)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buah dari suatu ibadah bisa terlihat dari sikap dan keperibadian

seseorang yang menjalankannya, sikap dan karakter seseorang yang taat

dalam menjalankan ibadah akan tampak dari pergaulannya di dalam

masyarakat, karena ibadah memiliki fungsi untuk memperbaiki dan merubah

karakter seseorang menjadi lebih baik. Di dalam Islam seseorang tidak hanya

dituntut untuk senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah akan tetapi di

sisi lain juga menuntut umatnya untuk menjaga hubungannya dengan sesama,

karena agama Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta,

sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Firmannya:

1...رحمة للعلمینوما ارسلنك اال

Islam menuntut seluruh umatnya untuk tidak berlaku semena-mena

dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan

Allah, untuk merealisasikan hal tersebut Allah telah mensyari’atkan ibadah

yang memiliki fungsi sosial, sehingga buah dari ibadah tersebut bisa

dirasakan secara langsung, ibadah tersebut di dalam Islam dikenal dengan

istilah muamalat. Muamalat adalah pergaulan hidup tempat setiap orang

melakukan perbuatan  dengan orang lain.2 Perbedaannya dengan ibadah

1 Q.S. Al-Anbiya (21): 107.
2 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Muamalat (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.
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murni terletak pada obyek ibadahnya, dimana ibadah sosial menyangkut

hubungan antar sesama manusia.

Salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial di dalamnya adalah

ibadah kurban, ibadah kurban menuntut seseorang untuk senatiasa peka

terhadap keadaan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta rasa kepedulian

yang tinggi dalam jiwa seseorang untuk senantiasa berpartisipasi membantu

terhadap sesama yang membutuhkan. Ibadah kurban merupakan ibadah

māliyyah ijtimā’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis,

dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi

pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok

keberadaannya dianggap sebagai ma’lūm min ad-dīn bi aḍ-ḍarūrah atau

diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari

keIslaman seseorang.3

Dasar disyari’atkannya kurban terdapat di dalam al-Qur’an dan

hadis, di antara dalil yang mensyari’atkannya adalah firman Allah yang

berbunyi:

4...فصل لربك وانحر

Imam Qatadah, Atha’, dan Ikrimah mengatakan bahwa shalat dan

berkurban yang dimaksud di dalam ayat ini adalah shalat hari raya Idul Adha

dan menyembelih hewan kurban. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

3 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press,

2002), hlm. 1.

4 Q.S. Al-Kautsar (108): 2.
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mengatakan, maksud yang lebih tepat dari ayat di atas adalah Allah

memerintahkan Rasulullah agar menjadikan shalatnya, baik shalat fardhu

maupun wajib, juga berkurbannya murni karena Allah semata.5

Adapun di dalam hadis, banyak sekali keterangan baik berupa

ucapan maupun tindakan Nabi yang menjelaskan tentang anjuran berkurban.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik Rasulullah

bersabda:

ى هللا علیھ وسلم كان یضحى بكبشین أملحین، أقرین، ویسمى، ویكبر ،أن النبى صل

6بیدهذبحھما: وفى لفظ. ویضع رجلھ على صفاحھما

Ditinjau dari segi sosial,  ibadah kurban merupakan buah dari rasa

syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya dan sebagai bentuk

ibadah sosial dalam Islam. Adanya kurban akan memberikan kelapangan

dada, kesenangan, dan kebahagian bagi fakir dan miskin sehingga mereka

dapat merasakan kegembiraan pada hari raya kurban, dengan adanya syariat

kurban kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa peka dan selalu

memperhatikan keadaan lingkungan sekitar di tempat kita berada.

Bagian yang menjadi bentuk kegiatan sosial atau ibadah sosial di

dalam Islam adalah pendistribusian daging hewan kurban untuk dibagi-

bagikan kepada masyarakat terutama fakir dan miskin di lingkungan tempat

5 Ali Ghufron, Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar

Grafika, 2011), hlm. 37.

6 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulūghul Marām dan Dalil-Dalil Hukum, (Jakarta : Gema

Insani, t.t.), hlm. 604.
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tinggal pemilik hewan kurban, hal inilah yang menjadi puncak dari kegiatan

ibadah sosial tersebut karena pembagian daging kurban tersebut adalah

sebagai bentuk kepedulian kepada fakir dan miskin, dengan adanya

pendistribusian daging kurban kepada fakir dan miskin maka mereka akan

merasakan kebahagian pada hari raya kurban.

Pendistribusian hewan kurban telah diatur secara jelas dan lengkap

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

harus didistribusikan, namun yang menjadi pertanyaan dan perdebatan di

kalangan ulama adalah apakah dalam pendistribusian hewan kurban tersebut

seluruh bagian dari hewan kurban harus didistribusikan atau tidak terutama

pada bagian kulit hewan kurban tersebut, apakah dibolehkan kulit hewan

kurban untuk diperjualbelikan atau tidak. Sebagian ulama menetapkan secara

mutlak seluruh bagian dari hewan kurban harus didistribusikan termasuk di

dalamnya kulit hewan kurban dan melarang secara mutlak untuk

memperjualbelikan bagian dari hewan kurban.

Dalil yang mengatur tentang harusnya mendistribusikan seluruh

bagian dari hewan kurban adalah hadis Nabi yang berbunyi:

7.ضحیة لھاال ضحیتھ فااع جلد من ب

Mayoritas mazhab terutama mazhab Syafi’i mengharamkan menjual

kulit hewan kurban, tetapi uniknya Kelurahan Pasar Baru yang sebagian besar

penduduknya muslim bermazhab Syafi’i justru mempraktekkannya.

7 Ahmad ibn Husain ibn Ali Baihaqi, as-Sunan al-Kubrā, (Ttp. : Dar al-Fikr, t.t.), IX:

294.
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Agama yang dianut masyarakat Kelurahan Pasar Baru adalah

mayoritas beragama Islam dengan jumlah 1215 jiwa, Kristen dengan jumlah

60 jiwa, Katolik dengan jumlah 45 jiwa, Hindu dan Budha dengan jumlah 36

jiwa.8

Setiap tahunnya di Kelurahan Pasar Baru setiap hari raya kurban

mendapatkan porsi hewan kurban cukup banyak, hal ini tidak mengherankan

karena letaknya berdekatan dengan kantor-kantor pemerintah dan kantor

Pemda setempat serta lokasinya berada di pusat kota sehingga banyak dari

masyarakat dan pegawai Pemda setempat memilih menyerahkan hewan

kurbannya di masjid-masjid yang berada di kelurahan tersebut terutama di

masjid Al-jihad dan masjid Jamik, dengan melimpahnya hewan kurban tentu

jumlah produksi kulit hewan kurban juga melimpah, kulit-kulit hewan kurban

tersebut pada saat pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat tidak

didistribusikan, akan tetapi yang didistribusikan pada masyarakat hanya

berupa daging, tulang, jeroan, kaki dan kepala, sehingga belum diketahui

pendistribusiannya apakah kulit-kulit hewan kurban tersebut dijual untuk

dibelikan kembali dengan daging, atau uang hasil penjualannya dimasukkan

ke dalam kas masjid.

Dengan adanya permasalahan dalam latar belakang di atas maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut.

Penulis memberi judul penelitian ini: “PENJUALAN KULIT HEWAN

KURBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN

8 Herawati, Potensi Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup 2015.
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PASAR BARU, KECAMATAN CURUP, KABUPATEN REJANG

LEBONG, BENGKULU”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan

baberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan prosentase jatah kurban dan kriteria penerima

kurban di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong?

2. Bagaimana penjualan kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam

di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan

sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan penentuan prosentase jatah kurban dan

kriteria penerima kurban di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten

Rejang Lebong.

b. Untuk mendeskripsikan perlakuan terhadap kulit hewan kurban di

Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong.

c. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penjualan kulit

hewan kurban di Kelurahan Pasar Baru.
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2. Kegunaan penelitian

Penelitian terhadap penjualan kulit hewan kurban di kelurahan

Pasar Baru yang disertai analisis kritis, hasilnya diharapkan dapat:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan Islam dalam hal

muamalah khususnya dalam penjualan kulit hewan kurban.

b. Sebagai acuan bagi masyarakat, mengenai teori-teori penjualan kulit

hewan kurban menurut hukum Islam dengan harapan masyarakat

dapat menerapkannya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti

yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai

bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah:

Skripsi tentang “Pengelolaan  Qurban Dalam Bentuk Kornet (Studi

Kasus SUQ Yogyakarta) yang disusun oleh Siti Nurahimah” dalam tulisannya

ini penulis mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui status hukum

kurban yang dijadikan dalam bentuk kornet.9

Skripsi Tentang “Praktek Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam

Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan

Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)” yang disusun oleh Nurleni Ayu

Qomariah, dalam penelitiannya tersebut penulis menitikberatkan

9 Siti Nurahimah, “Pengelolaan Qurban dalam Bentuk Kornet”, Skripsi Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  (2004).
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penelitiannya untuk mencari solusi yang tepat pemanfaatan kulit hewan

kurban sehingga asas kemanfaatannya benar-benar terealisasi. 10

Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan

Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo,

Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman” yang disusun oleh Isti Nur

Solikhah, penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan hukum arisan

kurban di dalam Islam apakah dibolehkan atau tidak sistem arisan kurban di

dalam Islam.11

Skripsi Tentang “Kurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan

Ali Syariati” yang disusun oleh Syahir Rofiudin. Bahasan dalam skripsi ini

adalah makna dan hakikat kurban sebagai sebuah simbol pada prosesi

penyembelihan hewan kurban menurut Ali Syariati.12

Skripsi Tentang “Pengaruh Da’i Terhadap Pelaksanaan Ibadah

Kurban Masyarakat Dukuh Hadisono Mranggen Jawa Tengah”. Skripsi

10 Nurleni Ayu Qomariah, “Praktek Jual Beli Qurban dalam Perspektif Sosiologi

Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

11 Isti Nur Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan  Arisan Kurban

Jamaah Yasinan Dusun Candikarang,  Desa Sardonoharjo,  Kecamatan Ngaglik, Kabupaten

Sleman”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

12 Shahir Rofiudin, “Kurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati”,

Skripsi Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.



9

tersebut disusun untuk mengetahui pengaruh da’i terhadap peningkatan atau

meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan kurban.13

Dari survey literatur di atas, tampak penelitian penulis berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kecuali ada kemiripan dengan

penelitian Nurleni Ayu Qomariah. Namun demikian, penelitian Qomariah dan

penulis tidak saja berbeda lokasi penelitiannya, tetapi juga cara pandang dan

perspektif yang digunakan. Qomariah menggunakan sosiologi hukum Islam,

sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik di sini dijadikan pegangan untuk menyelesaikan

atau memecahkan permasalahan serta untuk mencari jawaban yang mendekati

sebuah kebenaran. Dalam masalah ini akan diangkat hal-hal yang berkaitan

dengan proses penjualan kulit hewan kurban, dengan cara menggali informasi

secara lengkap tentang proses penjualan kulit hewan kurban, pertimbangan

dilakukannya penjualan, serta cara pemanfaatan uang hasil penjualan hewan

kurban tersebut, sehingga didapatkan status hukum dari penjualan kulit

hewan kurban.

Kurban dalam pengertian agama (ilmu fiqh) adalah “suatu perbuatan

yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dalam

13 Muhammad Said, “Pengaruh Da’i terhadap Pelaksanaan Ibadah Kurban Masyarakat

Dukuh Hadisono Mranggen Jawa Tengah”, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
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bentuk pengorbanan (penyembelihan) hewan, dilaksanakan dalam setahun

sekali pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah”.14 Dari pengertian menurut

fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban merupakan salah satu

bentuk ibadah yang telah disyariatkan, yang bertujuan untuk mendekatkan

diri kepada Allah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori istiḥsān. Secara

etimologi berarti “ menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu.”  Tidak ada

perbedaan pendapat ulama ushul fiqih dalam mempergunakan lafal istiḥsān

dalam pengertian etimologi.15 Allah berfirman:

16...حسنھاالذین یستمعون القول فیتبعون 

Istiḥsān menurut istilah ahli ushul fiqih adalah:

دلیل یظھر فى عقل المجتھد یقتضى ترجیع قیاس خفى على قیاس جلى او استسناء 

17جزئ من حكم كلى

Ulama Hanafiyyah membagi istihsan kepada 6 macam, yaitu:18

1. Istiḥsān bi an-naṣṣ (istiḥsān berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya,

ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan

14 Saifuddin “Kurban” dalam Prof. Dr. Phil. HM. Nur Kholis Setiawan, MA, & Pdt. Dr.

Djaka Soetapa, Meniti Kalam Kerukunan Umat, (Jakarta : Bpk Gunumg Mulia, 2014), hlm. 172.

15 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1, cet.ke-1(Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.

102.

16 Q.S (az-Zumar) 39: 18.

17 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada

MediaGrup, 2010), hlm. 157.

18 Ibid., hlm. 105.
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ketentuan kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat. Menurut

ketentuan umum atau qiyās wasiat itu tidak boleh, karena sifat

pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika

orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat.

2. Istiḥsān bi al-Ijmā (istiḥsān yang didasarkan kepada ijma). Misalnya

adalah dalam kasus pemandian umum, jasa pemandian umum itu harus

jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia

pakai. Akan tetapi, apabila ini dilakukan akan menyulitkan orang banyak.

Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh

mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan

jumlah air dan lama waktu yang terpakai.

3. Istiḥsān bi al-qiyās al-khafī (istiḥsān berdasarkan qiyās yang

tersembunyi). Misalnya, dalam masalah wakaf pertanian. Menurut qiyās

yang nyata, wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah

menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut.

Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melawati tanah tersebut atau hak

orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah

tersebut.

4. Istiḥsān bi al-Maṣlaḥah (istiḥsān berdasarkan kemaslahatan). Misalnya,

ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak

bertanggung jawab atas kerusakan hasil komodoti yang diproduk pabrik

tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka

hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi
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kemaslahatan dalam memelihara orang lain dari sikap tidak

bertanggungjawab para buruh dan sulitnya mempercanyai sebagian

pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama

Hanafiyyah menggunakan istiḥsān dengan menyatakan bahwa buruh

harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik

sengaja maupun tidak.

5. Istiḥsān bi al ‘Urf (istiḥsān berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku

umum). Contohnya sama dengan istiḥsān yang berdasarkan ijmā’.

6. Istiḥsān bi aḍ- ḍarūrah (istiḥsān berdasarkan keadaan darurat). Artinya,

ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak

memberlakukan kaidah umum atau qiyās. Misalnya dalam kasus sumur

yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk

dibersihakan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur

yang sumbernya dari mata air, sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi,

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwah dalam keadaan seperti ini, untuk

menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon

air itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak

mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan

kebutuhan lainnya.

Hujjah istiḥsān kebanyakan digunakan oleh ulama Hanafiyyah,

alasan mereka terhadap dipakainya istiḥsān sebagai hujjah adalah bahwa

istidlāl dengan jalan istiḥsān hanya merupakan qyās khāfī yang dimenangkan

atau diutamakan dari qiyās jallī, atau merupakan kemenangan, atau
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merupakan istidlāl dengan jalan maslaḥah mursalah terhadap pengecualian

hukum kullī. Semua ini merupakan istidlāl yang benar.19

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa istihsān

dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan

antara lain firman Allah:

20البابالو لو ااولئك ھم اهللا وولئك الذین ھداھم احسنھ االذین یستمعون القول فیتبعون 

Ayat tersebut menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti

perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istiḥsān berarti

mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan

landasan hukum. 21

Di samping teori istiḥsān, penulis juga menggunakan teori 'urf, atau

adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, adapun kaidah ‘urf yang

penulis ambil adalah:

22ال ینكر تغیراالحكام بتغیر األزمنة واألمكنة

Adapun tentang pemakaiannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah

menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang

berbentuk kata-kata atau perbuatan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas

dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu

19 Abdul Wahab, Ushul Fiqih, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996 ), hlm. 140.

20 Q.S. az-Zumar(39): 18.

21 Satria Effendi, Ushul Fiqih, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2005 ), hlm. 146.

22 Umar dkk., Ushul Fiqh I, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985 ), hlm. 153.
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sendiri atau  perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian berdasarkan

hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai

pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah

pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi’i ketika di Irak di

sebut qaul qadīm, sedang pendapat di Mesir adalah qaul jadīd.23

‘Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti

dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:24

1. al-Urf al-‘Āmm (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas

dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasan yang berlaku

di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram aku

gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak

istrinya itu.

2. al-‘Urf al-Khāṣṣ (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang

berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan

masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dābbah hanya kepada kuda,

dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual

sebagai bukti yang sah dalam hutang piutang.

Di samping pembagian di atas ‘urf dibagi pula kepada:25

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik menjadi kebiasaan suatu

masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram atau

23 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2... ... ..., hlm. 162.

24 Satria Effendi, Ushul Fiqih ... ... ..., hlm. 154.

25 Ibid., hlm.154.
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sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri

belum boleh dibawah pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima

maharnya secara penuh.

2. Adat kebiasaan yang fāsid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat

kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya,

menyajikan minuman memabukkan pada acara-acara resmi, apalagi acara

keagamaan.

Adapun alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan

hukum Islam antara lain:

1. ‘urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang

ada.

2. ‘urf tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.

3. ‘urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan

atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal

mu’amalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas, yang perlu

diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf,

yang menentukan ibadah adalah al-Qur’an dan hadis.26

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah:

1. Jenis Penelitian

26Ibid., hlm. 163.
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Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan karena data

yang diperoleh dari hasil terjun langsung kelapangan yaitu di masjid-

masjid Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang

Lebong, informan terdiri dari panitia kurban 6 orang dan tokoh agama 2

orang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian analitis deskriptif

yaitu menjelaskan fakta-fakta terkait penjualan kulit hewan kurban di

kelurahan Pasar Baru, kecamatan Curup, kabupaten Rejang Lebong yang

didapatkan dalam penelitian, kemudian menilai terhadap hasil dari data

tersebut sehingga diperoleh suatu jawaban apakah status hukum

penjualan kulit hewan kurban dibolehkan atau dilarang.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan

pendekatan normatif yang menggunakan tolak ukur norma agama

berdasarkan pada nash-nash Al-Qur’an dan as-Sunnah, kitab-kitab fiqh

dan ushul fiqh, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan landasan

terhadap masalah yang akan dikaji.

4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah

praktek penjualan kulit daging kurban di kelurahan Pasar Baru dilakukan

melalui:
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a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan sistematik

dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada metode wawancara ini

penyusun mencari informasi langsung dengan para panitia dan

pengelola kurban di kelurahan Pasar Baru. Dalam hal ini jenis

wawancara yang di gunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan

leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya.27Untuk mengumpulkan data dan informasi

penyusun mewancarai informan yaitu panitia kurban, dan tokoh

agama, metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak.

b. Dokumentasi, yaitu penyusun melakukan pengumpulan bahan-bahan

dan data-data yang ada melalui sumber-sumber yang berkaitan

dengan pembahasan kajian ini. Data tersebut dapat berupa catatan

penjualan, kuitansi pembayaran, dan dokumen-dokumen lain terkait

dengan proses transaksi penjualan kulit hewan kurban.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan

data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang terkait. Data itu

telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlihat,

wawancara dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan,

27 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013 ),

hlm. 68.
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pengetikan. Analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.28

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun

menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori tentang kurban yang

meliputi pengertian kurban, dasar disyari’atkannya kurban, hukum berkurban,

jenis-jenis hewan kurban, pendistribusian hewan kurban, pandangan ulama

terkait penjualan kulit hewan kurban.

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum pelaksanaan

penjualan kulit daging kurban di kelurahan Pasar Baru yang meliputi

deskripsi wilayah penelitian, letak geografis, kehidupan beragama, keadaan

sosial masyarakat, dan mekanisme penjualan kulit daging kurban di kelurahan

Pasar Baru.

Bab Keempat memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap

penjualan kulit daging kurban di kelurahan Pasar Baru, meliputi proses

28 Ibid., hlm. 100.
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pendistribusiannya hingga pandangan hukum Islam tentang penjualan kulit

hewan tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam pembahasan yang

penulis uraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penulis

rangkum sebagai berikut :

1. Penentuan Prosentase Jatah Kurban dan Kriteria Penerima Kurban di

Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong

Penentuan kriteria penerima kurban yang dilakukan oleh panitia

kurban dengan cara membagi para penerima kurban yang terdiri dari

peserta kurban, panitia, dan masyarakat penerima kurban, tidak terdapat

pertentangan dengan ketentuan syari’at, dimana dalam surat al-Hajj di

atas seseorang yang berkurban diperintahkan untuk menyedekahkan

sebagian dari hewan kurbannya, dan sebagian yang lain boleh untuk di

konsumsi sendiri. Artinya di sini orang yang berkurban boleh saja

menyedekahkan pada panitia, kerabat, fakir miskin, atau tetangga

terdekat, yang terpenting subtansi dari sedekah itu sendiri terlaksana.

Berdasarkan ketentuan syariat, maka yang menjadi hal

terpenting dalam ibadah kurban adalah menyedekahkan hewan kurban

tersebut, karena tujuan dari ibadah kurban adalah untuk membagi

kebahagiaan pada masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Oleh karena

itu, prosentase yang ditetapkan oleh panitia kurban dengan menetapkan

jatah peserta kurban 1 kg ditambah tulang dan jeroan, sedangkan panitia
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dan masyarakat sekitar mendapat 1/2 kg ditambah tulang dan jeroan,

tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan syari’at.

2. Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kelurahan Pasar Baru

Berdasarkan semua alasan yang telah dipaparkan oleh panitia

kurban dan tokoh agama di kelurahan Pasar Baru, tujuan panitia menjual

kulit hewan kurban adalah untuk memberikan manfaat yang lebih baik,

karena apabila kulit tersebut dibagikan secara langsung, masyarakat tidak

memanfaatkan kulit tersebut bahkan membuangnya. Hal ini sesuai

dengan ketentuan yang terkandung dalam kaidah Istiḥsān yang

merajihkan qiyās al-khafī dari qiyās jallī. Dalam qiyās jallī maka seluruh

bagian hewan kurban itu harus dibagikan, karena tujuannya untuk

mencapai kesempurnaan kurban tersebut, didalam qiyās al-khafī jika

kesuluruhan bagian hewan itu dibagikan, maka ada bagian yang tidak

dimanfaatkan, yaitu kulit hewan kurban. Penjualan tersebut dilakukan

karena lebih bermanfaat, sehingga tidak ada bagian hewan kurban yang

terbuang sia-sia, yang dapat mengurangi kesempurnaan hewan kurban

tersebut.

Terkait pemanfaatan uang hasil penjualan kulit hewan kurban

yang dilakukan panitia kurban Kelurahan Pasar Baru, baru bersifat

konsumtif, karena uang hasil penjualan kulit tersebut dimanfaatkan untuk

kepentingan kurban, seperti membeli tali tambang, kantong pelastik, dan

upah jagal dan kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut proses

kurban, maka apabila hal ini ditinjau menurut pandangan Abu Hanifah di
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atas, maka apa yang dilakukan panitia kurban dalam memanfaatkan uang

hasil penjualan kulit tersebut kurang tepat.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, dan mengingat begitu

pentingnya untuk memperbaiki metode dalam menarik suatu kesimpulan

dalam menetapkan suatu hukum maka kiranya perlu penulis memberikan

beberapa saran, berikut beberapa saran penulis terkait proses penjualan

kulit hewan kurban di Kelurahan Pasar  Baru:

1. Penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan telah sesuai dengan

ketentuan syari’at, namun demikian pemanfaatan uang hasil penjualan

kulit hewan kurban yang digunakan untuk kepentingan kurban menurut

penulis kurang tepat, sebaiknya untuk kepentingan-kepentingan kurban

tersebut diambil dari uang orang yang berkurban. Kalaupun mau dijual,

sebaiknya ditukar dengan barang-barang produktif seperti perahu, jaring

untuk nelayan atau cangkul untuk petani, sehingga pemanfaatannya

kembali kepada masyarakat.

2. Bagi panitia, jika memang hasil penjualan kulit tersebut belum bisa

dimanfaatkan secara produktif, akan lebih baik kulit-kulit hewan kurban

tersebut tidak dijual, melainkan diberikan kepada fakir miskin melalui

koordinator masyarakat seperti ketua Rt, atau ketua kelompok pertanian,

yang mana mereka yang akan membantu mengkoordinir membagikan

kulit hewan kurban tersebut kepada masyarakat, sehingga pemanfaatan
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kulit tersebut bukan jadi tanggungjawab panitia lagi, terserah mereka

apakah kulit itu akan dijual kemudian uangnya dibagikan kepada fakir

miskin, atau dijual untuk dibelikan daging, kemudian dibagikan kepada

masyarakat, yang terpenting adalah pemanfaatan kulit tersebut

dipergunakan untuk kebutuhan fakir miskin, bukan untuk proses

pemotongan hewan kurban, karena sudah dijelaskan didalam hadis yang

diriwayatkan oleh Ali, bahwa tidak boleh bagian hewan dimanfaatkan

untuk proses kurban, karena seharusnya semua keperluan proses kurban

itu diambil dari uang pribadi bukan diambil dari bagian hewan kurban,

maka dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menutupi kebutuhan

proses kurban adalah para peserta kurban (sohibul kurban).

3. Bagi tokoh agama, diharapkan selalu mendampingi dan membimbing

seluruh panitia agar apa yang mereka putuskan tetap berada dalam

koridor syari’at dan tidak terjadi pertentangan di dalamnya.
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DAFTAR TARJAMAH

Bab I

Nomor foot

Note
Halaman Terjemahan

1 1

“Dan Kami tidak mengutus engkau

(Muhammad) melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi seluruh alam.

4 2

“Maka laksanakanlah shalat karena

Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai

ibadah dan mendekatkan diri kepada

Allah).

6 3

Raslullah berkurban dengan dua kambing

yang bertanduk dan berbulu putih

kehitam-hitaman seraya membaca

basmalah dan bertakbir. Aku melihatnya

beliau menyembelih sendiri hewan

kurbannya. (ketika menyembelih itu

Rasulullah) meletakkan kaki beliau pada

sisi leher hewan kurban tersebut.

7 4
Barangsiapa menjual kulit kurbannya,

maka tidak ada pahala kurban baginya.

16 10

(yaitu) mereka yang mendengarkan

perkataan lalu mengikuti yang paling

baik baginya.

17 10

Satu dalil yang keluar dari pemikiran

seorang mujtahid yang menetapkan

kerajihan qiyas yang tidak terang,

daripada qiyas yang terang, atau

merajihkan ketentuan hukum yang

khusus dari ketentuan yang umum.



22 13

Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan

hukum sesuai perubahan zaman dan

tempat.

BAB II

12 22

“... Maka laksanakanlah shalat karena

Tuhan-mu, dan berkurbanlah (sebagai

ibadah dan mendekatkan diri kepada

Allah).

14 23

“Dan unta-unta itu Kami jadikan

untukmu bagian dari syiar agama Allah,

kamu  banyak memperoleh kebaikan

padanya. Maka sebutlah nama Allah

(ketika kamu akan menyembelihnya)

dalam keadaan berdiri (dan laki-laki

telah terikat). Kemudian apabila telah

rebah (mati), maka makanlah

sebagiannya dan berilah makan orang-

orang yang merasa cukup dengan apa

yang ada padanya (tidak meminta-minta)

dan orang yang meminta. Demikianlah

kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu

agar kamu bersyukur.

15 23

Dari Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu

bahwa Nabi saw. Biasanya berkurban

dua ekor kambing kibas bertanduk.

Beliau menyebut nama Allah dan

bertakbir, dan beliau meletakkan kaki



beliau diatas dahi binatang itu. Dalam

suatu lafaz. “Beliau menyembelihnya

dengan tangan beliau sendiri.”

16 23

Dari Uqbah bin Amir Al-Juhanni, bahwa

Rasulullah memberinya seekor kambing,

lalu membagikannya kepada para sahabat

beliau sebagai hewan kurban. Dan

tersisalah seekor kambing muda.

Kemudian itu diceritakan kepada

Rasulullah, maka beliau bersabda,

“Berkurbanlah kamu dengan kambing

itu.”

35 36

Dari Ali Bin Abi Thalib RA, ia berkata

bahwa Rasulullah memerintahkan untuk

membagi-bagikan semua hewan

kurbannnya, daging kulit dan pelananya

untuk orang-orang miskin.

BAB IV

2 62 Agar mareka menyaksikan berbagai

manfaat untuk mereka dan agar mereka

menyebut nama Allah pada beberapa hari

yang telah ditentukan atas rezeki yang

Dia berikan kepada mereka berupa

hewan ternak. Maka makanlah sebagian

darinya dan (sebagian lagi) berikanlah

untuk dimakan orang-orang yang

sengsara dan fakir.

7 66 Daging (hewan kurban) dan darahnya itu

sekali-kali tidak akan sampai kepada

Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya



adalah ketakwaan kamu. Demikianlah

Dia menundukkannya untukmu agar

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk

yang Dia berikan kepadamu. Dan

sampaikanlah kabar gembira kepada

orang-orang yang berbuat baik.



BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia

bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i, lahir di

Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan

bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya,

garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan

dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam

kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina,

setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah,

kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi serba

kekurangan.

Pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota

inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara

lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al

Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam

perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al

Muwatha’ karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga

dihafalnya di luar kepala.

Imam Syafi’i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui

bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah.

Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda

(15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam



Syafi’i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau

menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga

tidak mengherankan bila guru Imam Syafi’i begitu banyak jumlahnya sama

dengan banyaknya para muridnya.

Imam Syafi’i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau

lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus

pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah

Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam

pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi,

malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi’i menyetarakan

kedudukan sunnah dengan al-Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum

islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh

Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh

Nabi dari pemahamannya terhadap al-Quran.

Selain kedua sumber tersebut (al-Quran dan Hadis), dalam

mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi’i juga menggunakan Ijma’,

Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam. Diantara karya

karya Imam Syafi’i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa

kitabnya, selain itu juga buku Al Musnadberisi tentang hadis hadis

rasulullahyang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

2. Imam Hanafi

Imam Hanafi yang di kenal sebagai imam Abu memiliki wawasan

ilmu yang sangat luas. Dia dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi



bernama asli Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada

tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul

Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena

kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta

menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab

Hanafi.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam

Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama

yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar

kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu

pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih

banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga

mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah

mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama

ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang

mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid

muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi’i “Abu

Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh. Karena kepeduliannya

yang sangat besar terhadap hukum islam.”

Sumber Hukum Imam Hanafi:

1. Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.



2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada

dalam Al Quran.

3. Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan

turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya

hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki

kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.

4. Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih

dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah.

5. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju

hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau

Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.

6. Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada

suatu masa tertentu.

7. Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu

yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada

prakteknya pada masa sahabat.

3. Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd adalah seorang ilmuwan muslim yang cerdas dan

menguasai banyak bidang ilmu, seperti al-Quran, fisika, kedokteran, biologi,

filsafat, dan astronomi. Ibnu Rusyd lahir pada tahun 1198 di Kordoba,

Spanyol. Di Barat, ia dikenal dengan nama Averroes. Ayah Ibnu Rusyd

adalah seorang ahli hukum yang cukup berpengaruh di Kordoba. Sementara

itu, banyak saudaranya menduduki posisi penting di pemerintahan. Latar



belakang keluarganya itulah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan

tingkat intelektualitas Ibnu Rusyd di kemudian hari. Ibnu Rusyd adalah

seorang tokoh perintis ilmu jaringan tubuh (histology). Ia pun berjasa dalam

bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar.

Abad XII dan beberapa abad sebelumnya adalah zaman keemasan

bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Saat itu, Dinasti

Abbasiyah sedang berkuasa, dengan pusat pemerintahan di Semenanjung

Andalusia (Spanyol). Para penguasa muslim pada masa itu sangat mendukung

perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka sering meminta para ilmuwan

untuk menggali kembali warisan intelektual Yunani yang masih tersisa.

Dengan begitu, nama-nama ilmuwan beserta Yunani beserta karyanya, seperti

Aristoteles, Plato, Phytagoras, dan Euclides, masih tetap terpelihara hingga

sekarang.

Ibnu Rusyd dapat digolongkan sebagai seorang ilmuwan yang

komplit. Selain sebagai seorang ahli filsafat, ia juga dikenal pakar di bidang

kedokteran, sastra, logika, ilmu pasti, dan ilmu agama. Sehubungan dengan

itu, ia sangat menguasai ilmu tafsir al-Quran dan hadis, juga ilmu hukum dan

fikih. Disebabkan kecerdasannya itulah, ia kemudian diangkat menjadi

Hakim Agung Kordoba, sebuah jabatan yang pernah dipegang kakeknya pada

masa pemerintahan Dinasti al-Murabitun di Afrika Utara. Ibnu Rusyd

menjadi hakim agung selama masa pemerintahan Khalifah Abu Ya’kub

Yusuf hingga anaknya, Khalifah Abu Yusuf.



Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dokter dan hakim agung,

Ibnu Rusyd menyempatkan diri menulis. Ia menghasilkan lebih dari dua

puluh buku kedokteran. Salah satunya adalah al-Kulliyyat fi al-Thibb, yang

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Buku yang merupakan ikhtisar

kedokteran yang terlengkap pada zamannya ini diterbitkan di Padua pada

tahun 1255. Sementara itu, salinannya dalam versi bahasa Inggris dikenal

dengan judul General Rules of Medicine. Salinan tersebut sempat dicetak

ulang sebanyak beberapa kali di Eropa. Para penulis sejarah mengungkapkan

kedalaman pemahaman Ibnu Rusyd dalam bidang kedokteran dengan berkata,

“Fatwanya dalam ilmu kedokteran dikagumi sebagaimana fatwanya dalam

fikih. Semua itu disebabkan kedalaman filsafat dan ilmu kalamnya.”

Ibnu Rusyd juga seorang ahli filsafat yang cerdas. Pada masa itu,

buku-buku Aristoteles yang diterbitkan masih sangat sedikit dan sulit

dipahami. Menyadari hal itu, Ibnu Rusyd tergerak untuk mengoreksi buku

terjemahan karya Aristoteles tersebut bahkan melengkapinya. Ibnu Rusyd

juga menerjemahkan dan melengkapi sejumlah karya pemikir Yunani lain,

seperti Plato yang mempunyai pengaruh selama berabad-abad.

Pada tahun 1169-1195, Ibnu Rusyd menulis sejumlah komentar

terhadap karya-karya Aristoteles, seperti De Organon, De Anima, Phiysica,

Metaphisica, De Partibus Animalia, Parna Naturalisi, Metodologica,

Rhetorica, dan Nichomachean Ethick. Dengan kecerdasannya, komentar Ibnu

Rusyd itu seolah menghadirkan kembali pemikiran Aristoteles secara

lengkap. Di sinilah terlihat kemampuan Ibnu Rusyd yang luar biasa dalam



melakukan sebuah pengamatan. Di kemudian hari, komentar Ibnu Rusyd

tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi intelektual kaum

Yahudi dan Nasrani. Hal itulah yang kemudian membuka jalan bagi Ibnu

Rusyd mengunjungi Eropa untuk mempelajari warisan Aristoteles dan filsafat

Yunani.

Ibnu Rusyd juga dikenal sebagai pengkritik Ibnu Sina yang paling

bersemangat. Meskipun begitu, ia tetap menghormati karya para

pendahulunya. Ia juga tertarik pada gagasan al-Farabi tentang logika. Hal itu

selalu memberinya inspirasi untuk berkarya. Ibnu Rusyd adalah seorang

filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran

Yunani.

Di bidang ilmu agama, Ibnu Rusyd menghasilkan sejumlah karya,

seperti Tahafut at-tahafut, sebuah kitab yang menjawab serangan Abu Hamid

al-Ghazali terhadap para filosof terdahulu. Sebagai seorang ahli ilmu agama

dan filsafat, Ibnu Rusyd dianggap cukup berhasil mempertemukan hikmah

(filsafat) dengan syariat (agama dan wahyu). Semasa hidupnya, Ibnu Rusyd

menghasilkan sekitar 78 karya, yang semuanya ditulis dalam bahasa Arab.

Kini, sejumlah karyanya tersimpan rapi di perpustakaan Escurial, Madrid,

Spanyol. Tidak banyak yang mengetahui kalau Ibnu Rusyd pernah hidup

dalam pembuangan. Ia pernah dibuang di Lecena, Spanyol, karena dianggap

murtad dan menghina kepala negara. Ia juga pernah dibuang ke Maroko

karena difitnah seseorang. Ibnu Rusyd wafat pada tahun 1198 (595 H) di kota



Marakis, Maroko. Jenazahnya kemudian dibawa ke Andalusia dan

dimakamkan di sana.

4. Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih

kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia

Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh

al- Islāmī Wa Adillatuhu. Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria

pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa

Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di

kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia

melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia

sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di

beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas

Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain

Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga

memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun

1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di

Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas

Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963

M.



5. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR.

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9

Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir,

hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja

Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su’ud, adalah seorang ulama terkenal

di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya

bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul

Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi

ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M),

khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan

gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya.

Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke

kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn

Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia

berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad,

sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati

(1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran

modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi)

dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2

tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam

membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh.



Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi

Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di

Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan

mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia

diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan

keislamannya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama terlihat dari

beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari

Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan

Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat

sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide

pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu

keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142

jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang

lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul).

Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan ditujukan kepada Panitia

1. Apakah setiap hari raya kurban, di masjid ini selalu menerima hewan

kurban?

2. Setiap tahunnya, berapa rata-rata jumlah hewan kurban yang diterima?

3. Bagaimana dengan kepanitian kurban, dibentuk panitia khusus untuk

bertanggung jawab dengan tugas kepanitian masing-masing?

4. Bagaimana cara menentukan kreteria warga yang berhak menerima

hewan kurban?

5. Berapa banyak jatah daging hewan kurban yang diterima oleh setiap

warga dikelurahan pasar baru?

6. Apakah ada perbedaan banyaknya daging yang diterima setiap warga?

7. Apakah seluruh bagian dari hewan kurban di bagikan kepada warga?

8. Bagaimana dengan kulit hewan kurban, apakah juga dibagi-bagikan

kepada warga?

9. Apakah kulit hewan kurban di jual?

10. Apa pertimbangannya sehingga kulit hewan kurban dijual dan tidak

dibagikan kepada warga?

11. Bagaimana pemanfaatan uang hasil penjualan kulit hewan kurban,

apakah diberikan kepada warga atau dimanfaatkan untuk kepentingan

masjid?



B. Pertanyaan ditujukan kepada Tokoh Agama

1. Apakah bapak setiap tahunnya ditunjuk sebagai penasehat pada hari raya

kurban?

2. Bagaimana perkembangan pemahaman syariat islam di kelurahan Pasar

Baru?

3. Apakah minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban selalu

meningkat?

4. Apakah penerima hewan kurban di kelurahan Pasar Baru telah tepat

sasaran sesuai dengan ketentuan syariat?

5. Bagaimana pendapat bapak terkait penjualan kulit hewan kurban ditinjau

dalam hukum islam?
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