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نَا ِٓت وَ انُْفِس ّیِ اِلنَاَس َهيِْدهِ َمنْ اْمعَ
 ِ ِ ِ عََىل وَ ْلَكِرْميِ َرُسْو ِ ٓ ِبهِ وَ ا َحصْ

Secara etimologi, kata “kurban” berasal dari 
berarti dekat. Adanya tambahan huruf alif dan nun sehingga menjadi 
qurban, menunjukkan klimak dari sifat kata tersebut. Jika kata 
berarti dekat, maka kata 

Secara termonologi, adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada 
Allah swt. sedekat-dekatnya dengan media penyembelihan ternak. 
yang dimaksud adalah binatang sembelihan yang telah dinashkan baik 
dalam Al-Qur’an dan sunah Nabi saw., berupa unta dan sejenisnya, sapi dan 
sejenisnya, serta kambing dan sejenisnya yang dalam bahasa syariat 
disebut “bahimatul an’am

Ibadah Kurban merupakan
namun sekaligus juga berdimensi sosial, maka dalam pelaksanaan 
diperbolehkan adanya kreasi, inovasi dan m
memberdayakannya sehingga dirasakan lebih maksimal dalam menggapai 
maqasid syariahnya. 
disesuaikan dengan realita perkembangan zaman, tanpa harus menggeser 
asas syariah itu sendiri.

Di antara problem
masyarakat dewasa ini adalah sebagai berikut (d
FGD).

1. Kurban Keroyokan

2. Kornetisasi Daging Kurban

3. Wakaf Tunai Kurban
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Kata Pengantar

َمُدهُ  تَِعْیُنهُ وَ َحنْ تَْغِفُرهُ وَ َْس ِ نَُعْوذُ وَ َْس ْورِ ِمنْ ِ نَاُرشُ انُْفِس
ِ عََىل َُسّملُِ وَ نَُصّىلِ وَ َُ َهاِدىَ فَالَ یُْضِللْ َمنْ وَ  ِ َرُسْو

Secara etimologi, kata “kurban” berasal dari quruba-yaqrubu
berarti dekat. Adanya tambahan huruf alif dan nun sehingga menjadi 

ukkan klimak dari sifat kata tersebut. Jika kata 
berarti dekat, maka kata qurban adalah klimak dari kedekatan. 

Secara termonologi, adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada 
dekatnya dengan media penyembelihan ternak. 

g dimaksud adalah binatang sembelihan yang telah dinashkan baik 
sunah Nabi saw., berupa unta dan sejenisnya, sapi dan 

sejenisnya, serta kambing dan sejenisnya yang dalam bahasa syariat 
bahimatul an’am”.

merupakan salah satu ajaran Islam berdimensi ibadah 
namun sekaligus juga berdimensi sosial, maka dalam pelaksanaan 
diperbolehkan adanya kreasi, inovasi dan modifikasi yang bertujuan untuk 
memberdayakannya sehingga dirasakan lebih maksimal dalam menggapai 

syariahnya. Karena ibadah yang berkonotasi sosial dapat 
disesuaikan dengan realita perkembangan zaman, tanpa harus menggeser 
asas syariah itu sendiri.

Di antara problem-problem kontemporer yang berkembang di 
masyarakat dewasa ini adalah sebagai berikut (dapat dikembangkan lewat 

2. Kornetisasi Daging Kurban
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َمُدهُ ِ لَْحْمدَ ن ِ  َحنْ
وَ َُ ُمِضل فَالَ هللاُ 

اْمجَِعْنيَ 
qrubu-qurbun, 

berarti dekat. Adanya tambahan huruf alif dan nun sehingga menjadi 
ukkan klimak dari sifat kata tersebut. Jika kata qurbun

adalah klimak dari kedekatan. 

Secara termonologi, adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada 
dekatnya dengan media penyembelihan ternak. Ternak 

g dimaksud adalah binatang sembelihan yang telah dinashkan baik 
sunah Nabi saw., berupa unta dan sejenisnya, sapi dan 

sejenisnya, serta kambing dan sejenisnya yang dalam bahasa syariat 

berdimensi ibadah 
namun sekaligus juga berdimensi sosial, maka dalam pelaksanaan 

difikasi yang bertujuan untuk 
memberdayakannya sehingga dirasakan lebih maksimal dalam menggapai 

Karena ibadah yang berkonotasi sosial dapat 
disesuaikan dengan realita perkembangan zaman, tanpa harus menggeser 

problem kontemporer yang berkembang di 
apat dikembangkan lewat 



BAB I. KURBAN KEROYOKAN

Kurban patungan tujuh jiwa untuk menyembelih seeko
yang lumrah, namun problem akademiknya, bagaimana jika sekor ka
atau sapi dikeroyok oleh orang

Menyelesaikan kasus seperti ini harus dipilah terlebih dahulu, jenis 
Kurban apa yang dimaksudkan. Apakah 
“udhiyah”, atau aqiqah?

Dengan demikian setiap hadits harus difahami secara prop
(tidak digebyah uyah). Karena sisi mukalaf, hukum
penyembelihannya berbeda

Untuk kurban “udhiyah
hukumnya sunah, tempat penyembelihan dan distribusi bebas (untuk orang 
kaya, miskin, dan domisilinya bebas). 
bersama di hari raya Kurban.

Konsep “keluarga
besar warga Muhammadiyah, keluarga besar warga Jakarta ... dan 
seterusnya.

Apalagi wujud sapi 
puluhan juta rupiah.

Subuhat Larangan Kurban Keroyokan

Ditemukan hadits
boleh 7 jiwa untuk seekor sapi 

1. Hadits Jabir ra.

َةِ عَامَ  ِ َدیْ ُ ْبِعنيَ لْ : قَالَ ، بََدنَةً َس

Jabir berkata: Rasulullah saw. menuntun tujuh puluh unta saat tahu
Hudaibiyah. Katanya: Kami ber

Hr. Ahmad: 14438; Thabari dalam Tarikh: 2/116; dan Baihaqi dalam 
Dalail: 31/294.

Analisa: Hadits ini dinilai Arnauth sanadnya k
bukan pada kurban Udhiyah, melainkan 
para sahabat pada waktu itu gagal atau 
perjalanan hajinya, sehingga di tempat Hudaibiyan dilakukan perjanjian 
dengan Quraisy, bahwa umat Islam baru boleh menjalani haji pada tahun 
berikutnya. Maka konsekuensinya adalah menyembelih 
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BAB I. KURBAN KEROYOKAN

Kurban patungan tujuh jiwa untuk menyembelih seekor sapi adalah hal 
yang lumrah, namun problem akademiknya, bagaimana jika sekor ka

dikeroyok oleh orang banyak?
Menyelesaikan kasus seperti ini harus dipilah terlebih dahulu, jenis 

urban apa yang dimaksudkan. Apakah “hadyu”, atau 
, atau aqiqah?

Dengan demikian setiap hadits harus difahami secara prop
(tidak digebyah uyah). Karena sisi mukalaf, hukum, distribusi
penyembelihannya berbeda-beda.

udhiyah” mukalafnya adalah kolektif (keluarga), 
hukumnya sunah, tempat penyembelihan dan distribusi bebas (untuk orang 

domisilinya bebas). Maqashid syariahnya, perayaan 
bersama di hari raya Kurban.

keluarga” secara kekinian dapat dikembangkan keluarga 
besar warga Muhammadiyah, keluarga besar warga Jakarta ... dan 

Apalagi wujud sapi raksasa dewasa ini harganya ada yang 

Subuhat Larangan Kurban Keroyokan

Ditemukan hadits-hadits yang tampaknya kurban patungan hanya 
boleh 7 jiwa untuk seekor sapi sebagai berikut:

ْنهُ هللاُ  عَامَ َوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل هللاِ َرُسْولُ َساَق : قَالَ َ
ْبَعةٍ  َس

Jabir berkata: Rasulullah saw. menuntun tujuh puluh unta saat tahu
Hudaibiyah. Katanya: Kami berkurban seekor unta untuk tujuh orang. 

Hr. Ahmad: 14438; Thabari dalam Tarikh: 2/116; dan Baihaqi dalam 

Analisa: Hadits ini dinilai Arnauth sanadnya kuat, namun porsinya 
urban Udhiyah, melainkan kurban Dam. Rasulullah saw. dan 

ktu itu gagal atau muhshar (terhalang) melanjutkan 
perjalanan hajinya, sehingga di tempat Hudaibiyan dilakukan perjanjian 
dengan Quraisy, bahwa umat Islam baru boleh menjalani haji pada tahun 

sekuensinya adalah menyembelih kurban Dam.
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sapi adalah hal 
yang lumrah, namun problem akademiknya, bagaimana jika sekor kambing 

Menyelesaikan kasus seperti ini harus dipilah terlebih dahulu, jenis 
, atau “dam”, atau 

Dengan demikian setiap hadits harus difahami secara proporsional 
, distribusi dan etika 

mukalafnya adalah kolektif (keluarga), 
hukumnya sunah, tempat penyembelihan dan distribusi bebas (untuk orang 

syariahnya, perayaan 

secara kekinian dapat dikembangkan keluarga 
besar warga Muhammadiyah, keluarga besar warga Jakarta ... dan 

ini harganya ada yang mencapai 

hadits yang tampaknya kurban patungan hanya 

َنْ  ِرٍ َو هللاُ َرِيضَ َجا
ََحرَ  ْبَعةٍ َنْ لَْبَدنَةَ فَ َس

Jabir berkata: Rasulullah saw. menuntun tujuh puluh unta saat tahun 
untuk tujuh orang. 

Hr. Ahmad: 14438; Thabari dalam Tarikh: 2/116; dan Baihaqi dalam 

uat, namun porsinya 
urban Dam. Rasulullah saw. dan 

(terhalang) melanjutkan 
perjalanan hajinya, sehingga di tempat Hudaibiyan dilakukan perjanjian 
dengan Quraisy, bahwa umat Islam baru boleh menjalani haji pada tahun 

urban Dam.



2. Hadits Ibnu Abbas ra.

َةِ عَامَ َوَسمل عَلَْیهِ  ِ َدیْ ُ بُْدِنهِ ِيف ) (لْ

Ibnu Abbas ra. berkata: (Rasulullah saw. menyembelih 
pada tahun Hudaibiyah) (seekor unta yang bagus awalnya milik Abu Jahal) 
(pada hidungnya terdapat lingkaran cincin perak, untuk membangkitkan 
kemarahan orang-orang musyrik). 

Hr. Abu Dawud: 1749; Ibnu Majah: 3100; Ahmad: 2079. 
Analisa: Hadits ini dinilai hasan oleh Albani. Periksa Shahih dan Dhaif 

Sunan Abi Dawud: 1749. Porsinya sama dengan hadits sebelumnya, yakni 
pada kurban Dam, bukan pada 
perjanjian Hudaibiyah ketika Nabi bersama para sahabatnya terhalang 
hendak menjalani ibadah haji.

3. Hadits Jabir bin Abdullah ra.

ُمهِلِّنيَ َوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل هللاِ 
لَْبقَرِ ْالِبلِ ِيف َْشَرتِكَ َوانْ ) ( ، َو
ِرٍ َرُجلٌ فَقَالَ ) ( ُْشَرتَكُ : ِلَجا ِيف ا

Jabir bin Abdullah ra. berkata: (Kami pergi berihram haji bersama 
Rasulullah saw.) (Lalu Nabi memerintah kami tahalul dan menyembel
kurban Hadyu) (kami bersyarikat pada 
orang dengan seekor unta) (Maka kami menyembelih seekor unta untuk 
tujuh orang, sapi juga untuk tujuh orang) (Lalu seeorang bertanya Jabir: 
Apakah siyarikatkan pada unta seperti pad
hanyalah pada unta). 

Hr. Muslim: 1217, 1318, 13718; Ibnu Khuzaimah: 2900; Ahmad: 
14148, 14965, 15087; dan Baihaqi: 19018.

Analisa: Hadits di atas shahih, porsinya 
saat para sahabat berihram untuk haji.

4. Hadits Jabir bin Abdullah ra.

ْبَعةٍ َنْ لَْبقََرةُ : قَالَ َوَسمل  ، َس
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. Hadits Ibnu Abbas ra.

ْهنَُماهللاُ َرِيضَ  عَلَْیهِ هللاُ َصىل هللاِ َرُسولُ اْهَدى: قَالَ َ
لٍ  ْ َ یَِغیظُ ِفضةٍ َُرةُ َراِسهِ ِيف ) (َ ِ )لُْمْرشِِكنيَ ِبَذ

Ibnu Abbas ra. berkata: (Rasulullah saw. menyembelih 
pada tahun Hudaibiyah) (seekor unta yang bagus awalnya milik Abu Jahal) 
(pada hidungnya terdapat lingkaran cincin perak, untuk membangkitkan 

orang musyrik). 
1749; Ibnu Majah: 3100; Ahmad: 2079. 

Analisa: Hadits ini dinilai hasan oleh Albani. Periksa Shahih dan Dhaif 
Sunan Abi Dawud: 1749. Porsinya sama dengan hadits sebelumnya, yakni 

Dam, bukan pada kurban Udhiyah. Terjadinya juga di tahun 
ian Hudaibiyah ketika Nabi bersama para sahabatnya terhalang 

hendak menjalani ibadah haji.

3. Hadits Jabir bin Abdullah ra.

ْهنَُماهللاُ َرِيضَ هللاِ  َا: (قَالَ َ ْ هللاِ َرُسولِ َمعَ َخَر
) (ُهنِْديَ انْ اْحلَلْنَاَذَوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل هللاِ َرُسولُ 
َ ) (بََدنَةٍ  ََحْر ْبَعةٍ َنْ لَْبِعريَ فَ لَْبقََرةَ ، َس ْبَعةٍ َنْ َو ) (َس

ُزوِر؟ َ )لُْبْدنِ ِمنْ ال ِيهَ َما: قَالَ لْ
Jabir bin Abdullah ra. berkata: (Kami pergi berihram haji bersama 

Rasulullah saw.) (Lalu Nabi memerintah kami tahalul dan menyembel
Hadyu) (kami bersyarikat pada kurban unta dan sapi, setiap tujuh 

orang dengan seekor unta) (Maka kami menyembelih seekor unta untuk 
tujuh orang, sapi juga untuk tujuh orang) (Lalu seeorang bertanya Jabir: 
Apakah siyarikatkan pada unta seperti pada kambing? Ia menjawab, 

Hr. Muslim: 1217, 1318, 13718; Ibnu Khuzaimah: 2900; Ahmad: 
14148, 14965, 15087; dan Baihaqi: 19018.

Analisa: Hadits di atas shahih, porsinya adalah kurban
habat berihram untuk haji.

Hadits Jabir bin Abdullah ra.

ْبدِ  ْهنَُماهللاُ َرِيضَ هللاِ َ عَلَْیهِ هللاُ َصىل لنِيب ان َ
ْبَعةٍ  َس
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َنْ  باٍس ْنِ َو َرِيضَ َ
ِيب َاكنَ َمجًَال  لٍ ِ ْ َ

Ibnu Abbas ra. berkata: (Rasulullah saw. menyembelih kurban Hadyu 
pada tahun Hudaibiyah) (seekor unta yang bagus awalnya milik Abu Jahal) 
(pada hidungnya terdapat lingkaran cincin perak, untuk membangkitkan 

1749; Ibnu Majah: 3100; Ahmad: 2079. 
Analisa: Hadits ini dinilai hasan oleh Albani. Periksa Shahih dan Dhaif 

Sunan Abi Dawud: 1749. Porsinya sama dengan hadits sebelumnya, yakni 
Terjadinya juga di tahun 

ian Hudaibiyah ketika Nabi bersama para sahabatnya terhalang 

ِرِ َنْ  ْبدِ ْنِ َجا َ
لَْحجِّ  ِ) ( َ َمَر َرُسولُ فَ

ْبَعةٍ ُلك  اَس بََدنَةٍ ِيف ِم
ِيف ُْشَرتَكُ َمالَْبَدنَةِ 

Jabir bin Abdullah ra. berkata: (Kami pergi berihram haji bersama 
Rasulullah saw.) (Lalu Nabi memerintah kami tahalul dan menyembelih 

unta dan sapi, setiap tujuh 
orang dengan seekor unta) (Maka kami menyembelih seekor unta untuk 
tujuh orang, sapi juga untuk tujuh orang) (Lalu seeorang bertanya Jabir: 

a kambing? Ia menjawab, 

Hr. Muslim: 1217, 1318, 13718; Ibnu Khuzaimah: 2900; Ahmad: 

Hadyu, yakni 

َنْ  ِرِ َو ْبدِ ْنِ َجا َ
ُزورُ  َ لْ ْبَعةٍ َنْ َو َس



Dinarasikan Jabir bin Abdullah ra., Nabi saw. bersabda: Seek
untuk tujuh orang, dan seekor unta juga untuk tujuh orang.

Hr. Ibnu Hibban: 1781; Abu Dawud: 2808; Ahmad: 14633; Thabrani 
dalam Ausath: 5917.

Analisa: Hadits ini dinilai shahih oleh Albani. Periksa Shahih Jami’ 
Shaghir: 2889. 

Walaupun tampaknya um
jeli pasti memahami porsi hadits ini untuk 
hadits Jabir lainnya. Indikasinya, mukalafnya bukan kolektif, melainkan 
untuk individu.

5. Hadits Abu Zubair.

َ : (قَالَ َوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل  َمَر فَ
ْبَعةٍ  ُزورَ () ِفهيَاَْشَرتِكُ َس َ لْ َنْ َو

Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan haji Nabi saw. 
Katanya: (Nabi memerintah kami jika tahalul untuk menyembelih 
Hadyu, kami bersyarikat dalam 
untuk bersyarikat padanya tujuh orang) (dan seekor unta juga untuk tujuh 
orang) (Yakni saat Nabi memerintah mereka untuk tahalul dari hajinya).

Hr. Muslim: 1318; Abu Dawud: 2807; dan Nasai: 4393.
Analisa: Hadits di atas shahih. Porsinya jelas pada 

ketika Nabi memerintahkan para sahabat tahulul dari ihram hajinya (fashul 
haji ila umrah), kemudian mereka diperintah menyembelih 
secara bersyarikat.

Beginilah cara memaham
konsorsium hadits, tidak mengambil hadits secara sepotong, namun harus 
dirangkum dari berbagai referensi agar dapat diketahui pada porsi apa 
hadits itu disampaikan oleh Rasulullah saw. Yakni memahami hadits secara 
proporsional. 

Maka adakah hadits yang spesifik, misalnya ketika kami di Madinah, 
kami berkurban Udhiyah bersyarikat seekor sapi untuk tujuh orang? Sejauh 
penulis mengkaji hadits, belum pernah 

Dengan demikian seluruh hadits yang menunjukkan patung
bersyarikat) seekor sapi atau unta untuk tujuh orang adalah pada 
Hadyu atau Dam, bukan pada 
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Dinarasikan Jabir bin Abdullah ra., Nabi saw. bersabda: Seek
untuk tujuh orang, dan seekor unta juga untuk tujuh orang.

Hr. Ibnu Hibban: 1781; Abu Dawud: 2808; Ahmad: 14633; Thabrani 

Analisa: Hadits ini dinilai shahih oleh Albani. Periksa Shahih Jami’ 

Walaupun tampaknya umum, berlaku setiap jenis kurban
jeli pasti memahami porsi hadits ini untuk kurban Hadyu sebagaimana 
hadits Jabir lainnya. Indikasinya, mukalafnya bukan kolektif, melainkan 

ِرَ عَ َمسِ  ْبدِ ْنَ َجا ُث هللاِ َ ّدِ َ جةِ َنْ بُی َصىل لنِيبِّ َ
تَِمعَ ،ُهنِْديَ  النَفرُ َوَجيْ َْذبَحُ ) (لْهَِدیةِ ِيف ِم ْبَعةٍ َنْ لَْبقََرةَ فَ َس

) ( َ ِ لوانْ اَمَرمهُْ ِحنيَ َوَذ هِمْ ِمنْ َحيِ ِّ َ(
Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan haji Nabi saw. 

Katanya: (Nabi memerintah kami jika tahalul untuk menyembelih 
rsyarikat dalam kurban itu) (kami menyembelih seekor sapi 

untuk bersyarikat padanya tujuh orang) (dan seekor unta juga untuk tujuh 
orang) (Yakni saat Nabi memerintah mereka untuk tahalul dari hajinya).

Hr. Muslim: 1318; Abu Dawud: 2807; dan Nasai: 4393.
Analisa: Hadits di atas shahih. Porsinya jelas pada kurban

ketika Nabi memerintahkan para sahabat tahulul dari ihram hajinya (fashul 
haji ila umrah), kemudian mereka diperintah menyembelih 

Beginilah cara memahami hadits yang kami terapkan dalam kader 
konsorsium hadits, tidak mengambil hadits secara sepotong, namun harus 
dirangkum dari berbagai referensi agar dapat diketahui pada porsi apa 
hadits itu disampaikan oleh Rasulullah saw. Yakni memahami hadits secara 

Maka adakah hadits yang spesifik, misalnya ketika kami di Madinah, 
Udhiyah bersyarikat seekor sapi untuk tujuh orang? Sejauh 

mengkaji hadits, belum pernah ditemukan.
Dengan demikian seluruh hadits yang menunjukkan patung

bersyarikat) seekor sapi atau unta untuk tujuh orang adalah pada 
Hadyu atau Dam, bukan pada kurban Udhiyah.
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Dinarasikan Jabir bin Abdullah ra., Nabi saw. bersabda: Seekor sapi 

Hr. Ibnu Hibban: 1781; Abu Dawud: 2808; Ahmad: 14633; Thabrani 

Analisa: Hadits ini dinilai shahih oleh Albani. Periksa Shahih Jami’ 

kurban, namun yang 
Hadyu sebagaimana 

hadits Jabir lainnya. Indikasinya, mukalafnya bukan kolektif, melainkan 

َنْ  انهُ لزبَْريِ اِيب َو
ُهنِْديَ انْ اْحلَلْنَاَذ

ْبَعةٍ  ) (ِفهيَاَْشَرتِكُ َس
Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan haji Nabi saw. 

Katanya: (Nabi memerintah kami jika tahalul untuk menyembelih kurban
itu) (kami menyembelih seekor sapi 

untuk bersyarikat padanya tujuh orang) (dan seekor unta juga untuk tujuh 
orang) (Yakni saat Nabi memerintah mereka untuk tahalul dari hajinya).

kurban Hayu. Yakni 
ketika Nabi memerintahkan para sahabat tahulul dari ihram hajinya (fashul 
haji ila umrah), kemudian mereka diperintah menyembelih kurban Hadyu 

i hadits yang kami terapkan dalam kader 
konsorsium hadits, tidak mengambil hadits secara sepotong, namun harus 
dirangkum dari berbagai referensi agar dapat diketahui pada porsi apa 
hadits itu disampaikan oleh Rasulullah saw. Yakni memahami hadits secara 

Maka adakah hadits yang spesifik, misalnya ketika kami di Madinah, 
Udhiyah bersyarikat seekor sapi untuk tujuh orang? Sejauh 

Dengan demikian seluruh hadits yang menunjukkan patungan (baca: 
bersyarikat) seekor sapi atau unta untuk tujuh orang adalah pada kurban



Dalil Kurban Udhiyah Keroyokan

1. Hadits Mikhnaf bin Sulaim

فََسِمْعُتهُ ِبَعَرفَاٍت َوَسملَ عَلَْیهِ ُ 

Mihnaf bin Sulaim ra. berkata: Saat kami wukuf di Arafah bersama 
Rasulullah saw. aku mendengarnya beliau bersabda: Wahai manusia, pada 
setiap keluarga di setiap tahun penyembelihan Udhiyah dan Atirah.

Hr. Baihaqi: 18789; Ahmad: 17920; Abu Dawud: 2788; Tirmidzi: 
1518; Nasai: 4224; Ibnu Majah: 3125. Pada awalnya Albani menilainya 
dhaif, namun akhirnya rujuk dan menilainya shahih. Periksa Shahih Sunan 
Tirmidzi: 1518. Periksa juga Taraju’at Albani: 193.

Untuk Udhiyah hukumnya tetap berjalan, sedangkan untuk Atirah 
hukumnya telah dihapus.

Atirah adalah penyembelihan ternak 
Rajab sebagaimana tradsi Jahiliyah.

2. Hadits Atha’ bin Yasar

ُمكْ عََىل :  َ ِف ا َ لض َكْیَف َاكنَْت 
لنِيبِّ  هِْد  َ لرُجُل ِيف  ي َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ َاكَن  یَُضّحِ

َاَهاةً  َ تََرى) (فََصاَرْت ُم َ(  
Hr. Tirmidzi: 1505; 

3. Hadits Abdullah bin Jabir

ْحضَىَصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ  ْ یَد  ِ (
َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ فََذَحبَُه َرُسوُل ِهللا 
َّينِ َوَمعْن لَْم یَُضّحِ ِمْن امِيت  ن َهَذ    )لهُم 

Hr. Abu Dawud: 2810; Tirmidzi: 1521; Ahmad: 14880

4. Hadits Jabir bin Abdullah

لِْعیدِ ) (َوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل  ) یَْوَم 
ِت  لسَمَو ي فََطَر  ِ ِ َي  ِ ْ ُت َو ْ  َو
 ِ ن َصَالِيت َوُُسِيك َوَمْحَیاَي َوَمَماِيت 

 َ َ َْك َو ِِه ، لهُم ِم َْن ُمَحمٍد َوام
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Dalil Kurban Udhiyah Keroyokan

Hadits Mikhnaf bin Sulaim

ْنهُ هللاَرِيضَ ُسلَْميٍ  ُ َصىل لنِيبِّ َمعَ ُوقُوفًاُكنا: قَالَ َ
ٍْت اْهلِ ُلكِّ عََىل  َ یةٌ عَامٍ ُلكِّ ِيف ب ِتَريةٌ اْحضِ َ . َو

Mihnaf bin Sulaim ra. berkata: Saat kami wukuf di Arafah bersama 
ku mendengarnya beliau bersabda: Wahai manusia, pada 

setiap keluarga di setiap tahun penyembelihan Udhiyah dan Atirah.
Hr. Baihaqi: 18789; Ahmad: 17920; Abu Dawud: 2788; Tirmidzi: 

1518; Nasai: 4224; Ibnu Majah: 3125. Pada awalnya Albani menilainya 
amun akhirnya rujuk dan menilainya shahih. Periksa Shahih Sunan 

Tirmidzi: 1518. Periksa juga Taraju’at Albani: 193.
Untuk Udhiyah hukumnya tetap berjalan, sedangkan untuk Atirah 

hukumnya telah dihapus.
Atirah adalah penyembelihan ternak kurban untuk pemuli

Rajab sebagaimana tradsi Jahiliyah.

Hadits Atha’ bin Yasar

ََساٍر قَالَ  ِْن  َطاِء  َ ْن  َ نَْصاِري : (َو ْ َ ایوَب  لُْت ا ْنهُ هللاَرِيضَ َس َ :
لنِيبِّ :؟ فَقَالَ ملَ َصىل ُهللا عَلَْیِه َوسَ  هِْد  َ لرُجُل ِيف  َاكَن 

ِهِ  ْ َ َْن اْهِل ب ْنُه َو َ لشاِة  ُٔلكُوَن َویُْطِعُمونَ ،ِ َ لناُس ،فَ ََباَىه  ،بَْعدُ ) (ُمث 
Hr. Tirmidzi: 1505; Ibnu Majah: 3147; Malik: 1033

Hadits Abdullah bin Jabir

ْبِد ِهللا  َ ِْن  ِِر  َْن َجا ْهنَُماَو َ لنِيبِّ : (قَالَ َرِيضَ ُهللا  َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ َصلْیُت َمَع 
َْن مِ ،فَلَما قََىض ُخْطَبتَهُ  ٍْش ،َْربِهِ ََزَل  َِك ِيتَ  فََذَحبَُه َرُسوُل ِهللا ،فَ

َّينِ َوَمعْن لَْم یَُضّحِ ِمْن امِيت ) (َوُهللا اْكَربُ ،ِْسِم هللاِ  ن َهَذ  لهُم 
Hr. Abu Dawud: 2810; Tirmidzi: 1521; Ahmad: 14880.

Hadits Jabir bin Abdullah

ْبِد ِهللا رَ  َ ِْن  ِِر  َْن َجا َصىل َحضى َرُسوُل ِهللا : ( ا قَالَ مَ ْهنُ َ هللاُ ِيضَ َو
ْنيِ ، َ ْنِ ،اْملَ هَُما قَالَ ،ُموَج َ ِت ّينِ : فَلَما َو لسَمَو ي فََطَر  ِ ِ َي  ِ ْ ُت َو ْ  َو

ِیًفا ُمْسِلًما َ َْرِهَمي   ِ ْرَض عََىل ِم ْ لُْمْرشِِكنيَ ،َو َ ِمْن  ِ ،َوَما ا ن َصَالِيت َوُُسِيك َوَمْحَیاَي َوَمَماِيت 
 َُ َ اِمْرُت ،َال َرشِیَك  ِ لُْمْسِلِمنيَ ) (َوِبَذ َ اوُل  َ ) (َوا َ َْك َو لهُم ِم
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ُسلَْميٍ ْنِ ِمْخنَِف َنْ 
لناُس اهيَاَ : یَُقولُ 

Mihnaf bin Sulaim ra. berkata: Saat kami wukuf di Arafah bersama 
ku mendengarnya beliau bersabda: Wahai manusia, pada 

setiap keluarga di setiap tahun penyembelihan Udhiyah dan Atirah.
Hr. Baihaqi: 18789; Ahmad: 17920; Abu Dawud: 2788; Tirmidzi: 

1518; Nasai: 4224; Ibnu Majah: 3125. Pada awalnya Albani menilainya 
amun akhirnya rujuk dan menilainya shahih. Periksa Shahih Sunan 

Untuk Udhiyah hukumnya tetap berjalan, sedangkan untuk Atirah 

untuk pemuliaan bulan 

ََساٍر قَالَ  ِْن  َطاِء  َ ْن  َ َو
هِْد َرُسوِل ِهللا  َصىل ُهللا عَلَْیِه َوسَ َ

ِهِ  ْ َ َْن اْهِل ب ْنُه َو َ لشاِة  ِ

ْبِد ِهللا  َ ِْن  ِِر  َْن َجا َو
لُْمَصىل ( فَلَما قََىض ُخْطَبتَهُ ، ِ

ِْسِم هللاِ : َوقَالَ ،ِبَیِدهِ 

ْبِد ِهللا رَ  َ ِْن  ِِر  َْن َجا َو
َْشْنيِ ( ،اْقَرنَْنيِ ) (َِك

ِیًفا ُمْسِلًما َ َْرِهَمي   ِ ْرَض عََىل ِم ْ َو
لَْعالَِمنيَ  َُ ،َرّبِ  َال َرشِیَك 



Hr. Abu Dawud: 2795; Ibnu Majah: 3121; Ahmad: 15064.

5. Hadits Abu Hurairah

يَ َوَسمل عَلَْیهِ  َد اْن یَُضّحِ ،َذ اَر
َْشْنيِ ،فَاَذ َخَطَب َوَصىل  ْلَك َذبََح اَحَد 

دِ  ِ لتْو ِ  َ َ لَْبالغِ ،َمْن َشهَِد  ِ َوَذبََح ) (َوَشهَِد ِيل 

Hr. Hakim: 3478; Ibnu Majah: 3122; Ahmad: 25928; Baihaqi: 18828.

6. Hadits Abu Ayub al-Anshari ra.

ُمكْ عََىل :  َ ِف ا َ لض َكْیَف َاكنَْت 
لنِيبِّ  هِْد  َ لرُجُل ِيف  ي َوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل َاكَن  یَُضّحِ

َاَهاةً  َ تََرى) (فََصاَرْت ُم َ(  
Hr. Tirmidzi: 1505; Ibnu Majah: 3147; Malik: 1033.

BAB II. KORNETISASI DAGING KURBAN

Pada awalnya Rasulull
tidak boleh lebih dari 3 hari
hari.

Dalilnya:

1. Hadits Ibnu Umar

یِتِه :  ُٔلكْ اَحٌد ِمْن لَْحِم اْحضِ َ َال ی

Hr. Bukhari: 5252; Muslim: 1970; Tirmidzi: 1509; Nasai: 4423; 
Ahmad: 4558.

2. Hadits Ali bin Abi Thalib

ْنهُ  َ لُْخْطَبِة، َرِيضَ ُهللا  َْل  لصَالِة قَ ِ ََدا  فَ
َا بَْعَد ثََالٍث  ُُسِك ُٔلكَ ِمْن لُُحوِم  َ َ اْن ن   َهنَا
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، ُمث َذبََح  ْمسِ ِهللا َوُهللا اْكَربُ ِ(  
Hr. Abu Dawud: 2795; Ibnu Majah: 3121; Ahmad: 15064.

ْنهُ هللاَرِيضَ  عَلَْیهِ هللاُ َصىل َاكَن َرُسوُل ِهللا : ( قَالَ َ
ینَْنيِ  ِظميَْنيِ َمسِ َ َْشْنيِ  ْنيِ ،اْقَرنَْنيِ ،ْشَرتَى َك َ ْنِ ،اْملَ وَء ُ فَاَذ َخَطَب َوَصىل ()َمْو

یًعا:ُمث یَُقولُ  َْن امِيت َمجِ دِ ،لهُم َهَذ  ِ لتْو ِ  َ َ َمْن َشهَِد 
َْن آِل ُمَحمٍد صَ    )ملَ سَ وَ هِ یْ لَ  ُهللا عَ ىل َو

Hr. Hakim: 3478; Ibnu Majah: 3122; Ahmad: 25928; Baihaqi: 18828.

Anshari ra.

ََساٍر قَالَ  ِْن  َطاِء  َ ْن  َ نَْصاِري : (َو ْ َ ایوَب  لُْت ا ْنهُ هللاَرِيضَ َس َ :
لنِيبِّ :؟ فَقَالَ َوَسمل عَلَْیهِ هللاُ َصىل  هِْد  َ لرُجُل ِيف  َاكَن 

ِهِ  ْ َ َْن اْهِل ب ْنُه َو َ لشاِة  ُٔلكُوَن َویُْطِعُمونَ ،ِ َ لناُس ُمث ،فَ ،بَْعدُ ) (ََباَىه 
Hr. Tirmidzi: 1505; Ibnu Majah: 3147; Malik: 1033.

BAB II. KORNETISASI DAGING KURBAN

Pada awalnya Rasulullah saw. membatasi distribusi daging kurban 
tidak boleh lebih dari 3 hari, dan melarang penimbunannya lebih dari tiga 

ْهنَُما َ لنِيبِّ َرِيضَ ُهللا  ِن  : انُه قَالَ َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ َ

Bukhari: 5252; Muslim: 1970; Tirmidzi: 1509; Nasai: 4423; 

Hadits Ali bin Abi Thalib

ِْن اِيب َطاِلٍب :  لِْعیَد َمَع عَِيلِّ  ْنهُ َشهِْدُت  َ َرِيضَ ُهللا 
َا بَْعَد ثََالٍث َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ ُسوَل ِهللا  ُُسِك ُٔلكَ ِمْن لُُحوِم  َ َ اْن ن َهنَا
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، ُمث َذبََح  ْمسِ ِهللا َوُهللا اْكَربُ ِ
Hr. Abu Dawud: 2795; Ibnu Majah: 3121; Ahmad: 15064.

َْن اِيب ُهَرَْرةَ  َرِيضَ َو
ینَْنيِ  ِظميَْنيِ َمسِ َ َْشْنيِ  ْشَرتَى َك

لُْمْدیَةِ ِبنَ  ِ ُمث یَُقولُ ،ْفِسِه 
َْن ُمَحمدٍ  َٓخَر  َْن آِل ُمَحمٍد صَ ،ْ َو

Hr. Hakim: 3478; Ibnu Majah: 3122; Ahmad: 25928; Baihaqi: 18828.

ََساٍر قَالَ  ِْن  َطاِء  َ ْن  َ َو
هِْد َرُسوِل ِهللا  َصىل َ

ِهِ  ْ َ َْن اْهِل ب ْنُه َو َ لشاِة  ِ

ah saw. membatasi distribusi daging kurban 
rang penimbunannya lebih dari tiga 

ِْن ُمعََر  ْن  َ ْهنَُماَو َ َرِيضَ ُهللا 
مٍ    فَْوَق ثََالثَِة ا

Bukhari: 5252; Muslim: 1970; Tirmidzi: 1509; Nasai: 4423; 

َبْیٍد قَالَ  ُ : َْن اِيب 
ُسوَل ِهللا ن رَ :َوقَالَ 



Hr. Bukhari: 5251; Muslim: 1969; Nasai: 4425; Ahmad: 510.

Nasakh Hukum

Pada akhirnya Nabi saw. membolehkan 
lebih dari tiga hari. Tentunya tidak ada batasan tertentu. Setiap generasi 
umat tentu memiliki cara untuk mengawetkan daging kurban.

Seiring dengan kekinian proses 
diklakukan kornetisasi, sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan sesuai 
dengan masa espayetnya.

Dalilnya:

1. Hadits Abu Sa’id al-Khudri

لَْمِدینَِة، َال :َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ  َ اْهَل 
َىل َرُسوِل ِهللا  َصىل ُهللا عَلَْیِه فََشَكْو 

  دِخُرواوْ 
Hr. Bukhari: 3775; 

2. Hadits Jabir bin Abdullah ra.

ُٔلكُ ِمْن لُُحوِم بُْدِننَا فَْوَق ثََالِث ِمًىن  َ فََرخَص لَنَا ، ُكنا َال ن

Hr. Bukhari: 1632; Muslim: 1972; Nasai: 4426; Ahmad: 14452.

BAB III: WAKAF TUNAI 

1. Wakaf trenak kurban m
dengan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak 
yang terkait. 

2. Wakaf ternak kurban 
antara wakif dengan peternak. 

3. Wakaf ternak kurban 
pemenuhan stok saat 
LAZISMU akan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan harga 
yang lebih terjangkau karena domba langsung dipelihara oleh peternak.

4. Wakaf ternak kurban 
kesejahteraan peternak. Hal ini karena peternak mendapatkan modal 
tambahan untuk menumbuhkan peternakannya. Peternak juga 
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Hr. Bukhari: 5251; Muslim: 1969; Nasai: 4425; Ahmad: 510.

Pada akhirnya Nabi saw. membolehkan penimbunan daging kurban 
Tentunya tidak ada batasan tertentu. Setiap generasi 

umat tentu memiliki cara untuk mengawetkan daging kurban.
Seiring dengan kekinian proses penimbunan daging kurban dapat 

diklakukan kornetisasi, sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan sesuai 
asa espayetnya. (Slogan: Memperlama fungsi kurban)

Khudri

ْدِرّيِ  ُ لْ ْنهُ َْن اِيب َسِعیٍد  َ َصىل ُهللا عَلَْیِه َوَسملَ قَاَل َرُسوُل ِهللا : قَالَ َرِيضَ ُهللا 
ِّ فَْوَق ثََالٍث  ِ لُْمثَىن ا ُْن  مٍ : وقَاَل  َىل َرُسوِل ِهللا ،ثََالثَِة ا فََشَكْو 

َدًما، فَقَالَ  َ َشًما، َو َ َیاًال، َو ِ ُِسو:ان لَهُْم  ْح ، َو ، َواْطِعُمو ،ُلكُو
Hr. Bukhari: 3775; Muslim: 1973; Nasai: 4427; Ahmad: 11192.

2. Hadits Jabir bin Abdullah ra.

ْبِد ِهللا رَ  َ ِْن  ِِر  َْن َجا ُٔلكُ ِمْن لُُحوِم بُْدِننَا فَْوَق ثََالِث ِمًىن : ا قَالَ مَ ْهنُ َ هللاُ ِيضَ َو َ ُكنا َال ن
َ ،ُلكُو َوتََزوُدو: فَقَالَ ملَ سَ وَ هِ  نَا َوتََزوْد َلكْ   فَ

Hr. Bukhari: 1632; Muslim: 1972; Nasai: 4426; Ahmad: 14452.

BAB III: WAKAF TUNAI TERNAK KURBAN

Wakaf trenak kurban merupakan program sosial yang bisa dijalankan 
dengan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak 

kurban bisa menjadi program yang menyambungkan 
antara wakif dengan peternak. 

kurban bisa menjadi salah satu solusi bagi LAZISMU
pemenuhan stok saat hari raya Kurban. Ternak yang didapat oleh 

akan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan harga 
yang lebih terjangkau karena domba langsung dipelihara oleh peternak.

kurban bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 
kesejahteraan peternak. Hal ini karena peternak mendapatkan modal 
tambahan untuk menumbuhkan peternakannya. Peternak juga 
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Hr. Bukhari: 5251; Muslim: 1969; Nasai: 4425; Ahmad: 510.

daging kurban 
Tentunya tidak ada batasan tertentu. Setiap generasi 

daging kurban dapat 
diklakukan kornetisasi, sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan sesuai 

(Slogan: Memperlama fungsi kurban)

ْدِرّيِ  ُ لْ َْن اِيب َسِعیٍد 
ضَ  ْ ُٔلكُو لُُحوَم  ِّ فَْوَق ثََالٍث َ ِ ا

َدًما، فَقَالَ َوَسملَ  َ َشًما، َو َ َیاًال، َو ِ ان لَهُْم 
Muslim: 1973; Nasai: 4427; Ahmad: 11192.

ْبِد ِهللا رَ  َ ِْن  ِِر  َْن َجا َو
هِ یْ لَ  ُهللا عَ ىل لنِيب صَ 

Hr. Bukhari: 1632; Muslim: 1972; Nasai: 4426; Ahmad: 14452.

erupakan program sosial yang bisa dijalankan 
dengan dampak atau manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak 

bisa menjadi program yang menyambungkan 

LAZISMU untuk 
Kurban. Ternak yang didapat oleh 

akan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan harga 
yang lebih terjangkau karena domba langsung dipelihara oleh peternak.

bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 
kesejahteraan peternak. Hal ini karena peternak mendapatkan modal 
tambahan untuk menumbuhkan peternakannya. Peternak juga 



mendapatkan pasar yang pasti untuk menjual hasil panennya karena 
semua domba siap poto
Kurban.

Alur Proses Wakaf Ternak

Wakif

- Mewakafkan hartanya 
senilai 1 ekor domba 
betina secara individu 
atau kolektif

-  

-  

Benefit Wakaf Ternak

Wakif

- Mendapatkan wadah 
untuk menyalurkan 
dana sedekah.

- Dana sedekah teralo-
kasikan dengan je-
las.

- Membantu 
meningkat-kan
kesejahteraan 
peternak lokal.

- Harta wakaf tidak ber-
kurang atau habis.

- Pahala yang terus 
mengalir.

- Setiap wakif dapat 
laporan secara 
perio-dik untuk 
memasti-kan 
keabadian wa-
kafnya

-

-

-

-
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mendapatkan pasar yang pasti untuk menjual hasil panennya karena 
semua domba siap potong dibeli oleh LAZIZMU sebagai stok 

Alur Proses Wakaf Ternak Kurban

LAZISMU Penerima manfa
at (peternak)

  Menerima dan 
menge-lola dana dari 
wakif

  Menyalurkan dana 
wa-kaf kepada 
peneri-ma manfaat 
(peter-nak) dengan 
akad pinjaman 
berupa satu atai 
beberapa ekor 
domba.

- Menerima dana / dom
ba wakaf dari penge
lola (LAZISMU)

Benefit Wakaf Ternak Kurban

LAZISMU Penerima manfa
at (peternak)

Mendapatkan pema-
sukan.

Membantu mensejah-
terakan peternak 
lokal.
Mendapatkan kepas-
tian suplai ternak 
untuk hari raya
Kurban dari 
peternak.

Ternak untuk hari 
raya Kurban dengan 
kuali-tas lebih baik 
dengan harga lebih 
terjang-kau

- Mendapatkan tambah
an modal usaha.

- Mendapatkan ke
pastian pasar hasil 
panen ternaknya.

- Harga jual ternak 
menjadi lebih tinggi.

- Semangat beternak 
semakin tinggi.

- Bisa sebagai contoh 
peternak penerima 
manfaat wakaf 
ternak.

- Memberdayakan eko
nomi peternak kam
bing.
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mendapatkan pasar yang pasti untuk menjual hasil panennya karena 
sebagai stok hari raya

Penerima manfa-

Menerima dana / dom-
ba wakaf dari penge-

Penerima manfa-

Mendapatkan tambah-

Mendapatkan ke-
pastian pasar hasil 

Harga jual ternak 
menjadi lebih tinggi.

Semangat beternak 

Bisa sebagai contoh 
peternak penerima 

faat wakaf 

Memberdayakan eko-
nomi peternak kam-



Akad antara LAZISMU

1. Akad yang berlangsung adalah akad pinjaman domba, sehingga segala 
bentuk kerugian (kematian, kemandulan, kehilangan, dst) adalah 
tanggung jawab peternak.

2. Peternak tidak boleh menjual anak siap potong kepada pihak lain tanpa 
sepengetahuan dari LAZISMU

3. Harga anak domba siap potong pada masa 
diawal (3 juta per ekor dengan berbagai spek bobot dan jenis kelamin 
atau dengan harga per kilo bobot hidup).

4. Peternak yang tidak mengikuti segala aturan yang telah disepakati bisa 
diambil kembali domba yang sudah diberikan.

Teknis Pemeliharaan Ternak

1. Pemeliharaan domba di peternak yaitu dengan pola pembibitan (induk
anak). Hal ini didasari oleh bakalan untuk penggemukan yang mulai 
menurun populasinya sehingga terjadi kelangkaan bakalan. 

2. Pemeliharaan domba di peternak dimulai de
LAZISMU atau peternak. 

3. Domba kemudian digemukan terlebih dahulu agar fisiknya siap untuk 
dikawinkan (dewasa tubuh dan dewasa kelamin). 

4. Domba kemudian dikawinkan dengan pejantan unggul dan dipelihara 
hingga melahirkan. 

5. Anak domba yang telah lepas sapih kemudian digemukkan untuk dipanen 
pada masa hari raya
disepakati.

Kriteria Peternak Penerima Manfaat

1. Memiliki legal hukum atas pendirian peternakannya.
2. Sudah melakukan pemel
3. Mendirikan peternakan/kandang diatas lahan pribadi (bukan sewa atau 

kontrak).

Mitigasi Resiko

1. Akad yang jelas antara 
adalah pinjaman, sehingga peternak bertanggung
bentuk kematian, kemandulan atau kehilangan ternak.

2. Peternak memberikan laporan atas perkembangan dombanya kepada 
LAZISMU. Laporan yang diberikan dapat berupa perkembangan per fase 
nya (fase kawin, bunting, menyusui dan finishing/penggemukan an

3. LAZISMU memberikan laporan atas perkembangan dombanya kepada 
LAZISMU yang diteruskan kepada 
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LAZISMU dengan Peternak

Akad yang berlangsung adalah akad pinjaman domba, sehingga segala 
bentuk kerugian (kematian, kemandulan, kehilangan, dst) adalah 

peternak.
Peternak tidak boleh menjual anak siap potong kepada pihak lain tanpa 

LAZISMU.
Harga anak domba siap potong pada masa hari raya Kurban disepakati 
diawal (3 juta per ekor dengan berbagai spek bobot dan jenis kelamin 
atau dengan harga per kilo bobot hidup).
Peternak yang tidak mengikuti segala aturan yang telah disepakati bisa 
diambil kembali domba yang sudah diberikan.

meliharaan Ternak

Pemeliharaan domba di peternak yaitu dengan pola pembibitan (induk
anak). Hal ini didasari oleh bakalan untuk penggemukan yang mulai 
menurun populasinya sehingga terjadi kelangkaan bakalan. 
Pemeliharaan domba di peternak dimulai dengan pembelian dara oleh 

atau peternak. 
Domba kemudian digemukan terlebih dahulu agar fisiknya siap untuk 
dikawinkan (dewasa tubuh dan dewasa kelamin). 
Domba kemudian dikawinkan dengan pejantan unggul dan dipelihara 

nak domba yang telah lepas sapih kemudian digemukkan untuk dipanen 
hari raya Kurban oleh LAZISMU dengan harga yang telah 

Kriteria Peternak Penerima Manfaat

Memiliki legal hukum atas pendirian peternakannya.
Sudah melakukan pemeliharaan domba minimal 5 tahun.
Mendirikan peternakan/kandang diatas lahan pribadi (bukan sewa atau 

Akad yang jelas antara LAZISMU dengan peternak. Akad yang dijalankan 
adalah pinjaman, sehingga peternak bertanggung jawab ata
bentuk kematian, kemandulan atau kehilangan ternak.
Peternak memberikan laporan atas perkembangan dombanya kepada 

. Laporan yang diberikan dapat berupa perkembangan per fase 
nya (fase kawin, bunting, menyusui dan finishing/penggemukan an

memberikan laporan atas perkembangan dombanya kepada 
LAZISMU yang diteruskan kepada wakif. Laporan yang  diberikan dapat 
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Akad yang berlangsung adalah akad pinjaman domba, sehingga segala 
bentuk kerugian (kematian, kemandulan, kehilangan, dst) adalah 

Peternak tidak boleh menjual anak siap potong kepada pihak lain tanpa 

Kurban disepakati 
diawal (3 juta per ekor dengan berbagai spek bobot dan jenis kelamin 

Peternak yang tidak mengikuti segala aturan yang telah disepakati bisa 

Pemeliharaan domba di peternak yaitu dengan pola pembibitan (induk-
anak). Hal ini didasari oleh bakalan untuk penggemukan yang mulai 
menurun populasinya sehingga terjadi kelangkaan bakalan. 

ngan pembelian dara oleh 

Domba kemudian digemukan terlebih dahulu agar fisiknya siap untuk 

Domba kemudian dikawinkan dengan pejantan unggul dan dipelihara 

nak domba yang telah lepas sapih kemudian digemukkan untuk dipanen 
dengan harga yang telah 

Mendirikan peternakan/kandang diatas lahan pribadi (bukan sewa atau 

dengan peternak. Akad yang dijalankan 
jawab atas segala 

Peternak memberikan laporan atas perkembangan dombanya kepada 
. Laporan yang diberikan dapat berupa perkembangan per fase 

nya (fase kawin, bunting, menyusui dan finishing/penggemukan anak).
memberikan laporan atas perkembangan dombanya kepada 

wakif. Laporan yang  diberikan dapat 



berupa jumlah kelahiran dan perkembangan anaknya.
4. Penentuan harga beli anak siap potong (pada masa 

antara LAZISMU dengan peternak.

Rekomendasi Peternak

1. Mahir Farm (Bogor)
2. Bumiku Hijau Farm (Yogyakarta)
3. Origin Dairy Farm (Cilacap)
4. Buchori Farm (Sidoarjo)
5. Pringgodani Farm (Bogor)
6. Dan lainnya
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berupa jumlah kelahiran dan perkembangan anaknya.
Penentuan harga beli anak siap potong (pada masa hari raya

dengan peternak.

Rekomendasi Peternak

Bumiku Hijau Farm (Yogyakarta)
Origin Dairy Farm (Cilacap)
Buchori Farm (Sidoarjo)
Pringgodani Farm (Bogor)
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hari raya Kurban) 


