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BAB IV 

PELAKSANAAN ARISAN QURBAN IDUL ADHA DI BLOK 3 DESA 

JUNGJANG  KECAMATAN ARJAWINANGUN CIREBON JAWA 

BARAT 

A. Gambaran Umum Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang 

1. Sejarah arisan idul adha di blok 3 desa Jungjang 

Arisan idul adha ini di selenggarakan oleh masyarakat Blok 3 Desa 

Jungjang. Berawal dari rapat bulanan, imam masjid al-bukhoriah saat itu 

berinisiatif membuat iuaran setiap bulan untuk agenda tahunan qurban 

idul adha dengan cara bergilir (di kocok).  

Arisan ini dahulu dimulai oleh 30 orang saja dengan tarif Rp. 

1.500,00,- per bulan. Kemudian banyak orang yang tahu dari omongan 

orang bahwa arisan qurban ini banyak manfaatnya. Orang lalu tertarik 

dengan arisan qurban ini. Dahulu tidak hanya warga blok 3 saja yang 

turut ikut serta dalam arisan qurban ini, tetapi dari warga blok 2, warga 

desa lain seperti Desa Kalianyar dan Blok Posong. 

Arisan Qurban idhul adha sekarang sudah murni dikelola oleh 

masyarakat blok 3 karena sang imam usianya sudah mulai renta dan 

belum mempunyai penerus untuk menagih iuran dari rumah ke rumah. 

Imam Masjid yang bertugas menagih iuran setiap bulannya. Dari 

rumah ke rumah ia datangi. Arisan qurban  di blok 3 ini sekarang sudah 
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memiliki 120 anggota dan masing-masing anggota ditarik dengan iuran 

sebesar Rp. 12.500,00,-/bulan
25

. Masyarakat blok 3 tersebut meliputi : 

a. Gang Manggis 

b. Gang Bandeng 

c. Gang Waringin 

Praktik Arisan yang dilakukan oleh masyarakat blok 3 ini berbeda 

dengan mekanisme arisan yang lain. Arisan juga dimaksudkan sebagai 

simpanan uang anggota yang kemudian uang tersebut diputarkan melalui 

undian dan yang keluar namanya akan mendapatkan kambing qurban. 

Arisan ini juga dimaksudkan agar masyarakat blok 3 dapat menjalankan 

sunnah nabi yaitu sunnah muakad dan bisa untuk belajar menabung.  

Arisan kurban idul adha ini dikelola oleh sang imam masjid 

(management). Jadi mulai dari urusan menagih iuran dari rumah ke 

rumah sampai membeli kambing. Tetapi, dalam mengurusi kambing 

sekarang ada tukangnya sendiri dan dalam mengurusi hewan setelah di 

sembelih masyarakaat akan bergotong royong membantu Bapak Surip. 

Metode yang digunakan dalam arisan qurban idul adha ini adalah metode 

perhitungan jawa.  

Perhitungan dengan metode bulan jawa, misalnya batas akhir iuran 

pada bulan syawal dan pada bulan kapit (zulkaidah) sudah dimulai lagi 

dengan iuran baru. Pembelian kambing qurban dilakukan sebulan 

sebelum hari raya qurban, dikarenakan dapat meminimalisir harga 

                                                                 
25

Hasil wawancara dengan Bapak Surip selaku Imam Masjid Al-Bukhoiryyah 
pada  tanggal 12 desember 2014. 
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kambing. Untuk pengundian hewan dilakukan pada h-1 sebelum hari 

raya idul adha.  Berikut data pengundian hewan kurban mulai putaran 1 

sampai 5 yakni dari tahun 2008-2012.
26

 

Tabel 1  

Data Pengundian Hewan Qurban PerTahunnya 

Tahun  Gelombang  Jumlah kambing  Total Uang 
* 

2008 1 13 Kambing Rp. 18.000.000,00,- 

2009 2 11 Kambing Rp. 18.000.000,00,- 

2010 3 10 Kambing Rp. 18.000.000,00,- 

2011 4 9 Kambing Rp. 18.000.000,00,- 

2012 5 9 Kambing Rp. 18.000.000,00,- 

Catatan: iuran Rp. 12,500 x 12 bulan x 120 orang 

Anggota yang mengikuti arisan kurban ini jika namanya sudah 

keluar maka harus ikut membayar lagi, Karena hakikatnya sama seperti 

membayar hutang. 

2. Letak Geografis 

Desa Jungjang kecamatan Arjawinangun adalah kota kecamatan di 

bagian barat Cirebon, berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu. 

Terletak di pesisir Pantai Utara Jawa Barat. Kecamatan yang cukup 

strategis ini dilewati jalan provinsi yang lebih dikenal dengan jalur 

Pantura, dilewati oleh jalur Kereta Api Lintas Jawa juga merupakan jalur 

penerbangan domestik.  

                                                                 
26

Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada tanggal 

12 Desember 2014 . 
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Berdasarkan data Monografi Kecamatan Arjawinangun Tahun 

2009-2010, jumlah penduduk Kecamatan Arjawinangun tercatat sebanyak 

65.645 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 16.419 KK, Kepala 

Keluarga Tani 4.509 KK yang tersebar kedalam 11 desa. Berdasarkan 

jenis kelamin, terdiri laki-laki sebanyak 32.895 jiwa (50,11 %) dan 

perempuan sebanyak 32.750 jiwa (49,89 %), sehingga diperoleh sex ratio 

1,004. Kepadatan penduduk Kecamatan Arjawinangun sebesar 3.070 

jiwa/km2 dan rata-rata banyaknya anggota keluarga empat jiwa/KK. 

Kepadatan penduduk 3.070 jiwa/km2 berarti bahwa Kecamatan 

Arjawinangun merupakan kecamatan yang tergolong padat penduduk. 

Sedangkan Desa Jungjang memiliki Luas tanahnya 286 Ha. Jumlah 

penduduk 5.479  orang, laki-laki 2.719 orang, perempuan 2. 760 orang. 

Kehidupan masyarakat kebanyakan petani, pedagang, pegawai dan 

wiraswasta lainnya. Suatu wilayah yang mempunyai jumlah penduduk 

lebih dari 300 orang tiap km
2
 merupakan daerah kritis karena antara 

jumlah penduduk dengan luas wilayah sudah tidak seimbang. 

Mata pencaharian penduduknya adalah ditinjau dari segi mata 

pencaharian penduduk kecamatan Arjawinangun sebagian besar yaitu 

sebanyak 46,65 % bekerja sebagai pedagang, sedangkan penduduk yang 

bekerja pada sektor pertanian (petani buruh tani) sebanyak 29,45 %, 

sisanya sebanyak 23,90 % bekerja sebagai pengusaha, pengrajin, buruh 

industri, buruh perkebunan, jasa angkutan, PNS/TNI, pensiunan dan 

peternak. Berdasarkan data tersebut penduduk yang bekerja pada sektor 
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pertanian tergolong cukup tinggi pesentasinya dengan demikian 

ketersediaan sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas 

(pengalaman, keterampilan dan pendidikan) sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha yang dikelolanya. 

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Arjawinangun 

merupakan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan formal yang 

tergolong rendah. Seperti buta huruf sebanyak 4,36 %, tidak tamat SD 

sebanyak 18,59%, tamatan SD/Sederajat sebanyak 47,27 %, tamatan 

SLTP/Sederajat sebanyak 29,19%, tamatan SLTA/ Sederajat sebanyak 

7,57%, tamatan Diploma (D1, D2, D3) sebanyak 1,45%, tamatan 

D4,S1,S2,S3 sebanyak 0,77%.
27

 

3. Keanggotaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang 

Anggota arisan qurban adalah orang atau peserta yang mengikuti 

kegiatan arisan qurban. Setiap anggota arisan yang ikut tidak dibatasi, 

dalam arti cakap hukum. Jadi siapa jasa boleh mendaftarkan diri. Tidak 

ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota arisan qurban. Menurut 

Bapak Surip selaku imam masjid berkata selagi dia mampu dan 

mempunyai niat yang ikhlas karena Allah SWT maka dapat mengikuti 

arisan qurban ini
28

. Arisan Qurban ini didasari dengan niat karena Allah 

SWT.  

                                                                 
27

Hasil wawancara dengan Bapak Karto selaku Kadus di Desa Jungjang Kecamatan 

Arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Maret 2015. 
28

Hasil wawancara dengan Bapak Surip selaku Imam Masjid Al-Bukhoiryyah pada  

tanggal 12 desember 2014. 
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Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban dalam arisan qurban 

ini. Hak anggota arisan qurban adalah memperoleh hewan qurban dan 

kewajiban anggota arisan adalah membayar iuran setiap bulan. Motivasi 

anggota dalam mengikuti arisan qurban tersebut ialah karena mereka 

dapat berqurban tanpa repot mengurusi hewan kurban sendiri dan 

biayanya ringan karena  dingsur setiap bulannya meskipun diputar 

terlebih dahulu uangnya.  

Adapun ketentuan yang harus anggota arisan qurban adalah hanya 

membayar iuran rutin setiap bulan sebesar Rp. 12.500,00.- Sedangkan 

hak anggota arisan qurban adalah mendapatkan hewan qurban yakni 

seekor kambing.  

4. Problematika Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 

Masalah yang dihadapi Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 cukup 

beragam. Problem dengan anggota arisan kurban yang biasa terjadi yaitu 

penunggakan biaya iuran bulanan. Misalnya ada anggota yang berhenti di 

jalan dalam arti tiba-tiba tidak bisa membayar maka akan dirapatkan, jika 

memang benar-benar tidak mampu saat itu bisa ditanggung anggota 

melalui musyawarah. Jika beralasan tidak bisa membayar kemudian 

memberi alasan dibuat-buat atau tanpa bukti tidak mampu maka ada 

konskuensi tersendiri untuk anggota yang “nakal”. Jika ada anggota yang 

ikut arisan tiba-tiba meninggal, maka salah satu anggota keluarga harus 

menangungnya.  
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Kendala dalam arisan kurban tersebut, pastinya setiap bulan ada. 

Seperti yang sudah disebutkan di atas, atau memilih membayar pada 

bulan selanjutnya. Kebanyakan anggota ada yang membayar double atau 

menunggu sampai iuran bulan terakhir. Sang Imam sendiri kadang 

bingung kalau ada yang membayar sampai menunggu penutupan bulan, 

karena dihawatirkan kalau pembelian hewan kurban meleset atau tidak 

sesuai pada bulan kapit (dzulkaidah) maka harga kambing tidak sesuai 

dengan perhitungan. Tetapi sampai sekarang kendala itu mampu 

diselesaikan dengan baik oleh para anggota. Dan sampai sekarangpun 

tidak ada konflik yang berlebihan. 

Imam masjid mengatakan bahwa pada dasarnya iuran ini 

prinsipnya tidak akan memberatkan anggota, karena beliau yakin 

sebagian masyarakat blok 3 mampu membayar iuran sebesar Rp. 

12,500,00,-/bulan. Menurut Bapak Kusnan, beliau selaku anggota yang 

mengikuti arisan kurban tersebut, mayoritas orang yang mengikuti arisan 

kurban ini adalah orang yang mampu dalam arti ekonominya. Karena 

masyarakat Blok 3 ini rata-rata berprofesi pedagang dan berwiraswasta 

lainnya.
29

 

Sifat masyarakat blok 3 umumnya sangat besar rasa 

kepercayaannya. Jadi bisa disebut wataknya orang kota cuek dan 

menerima saja yang penting kalau misalkan mendapatkan undian maka 

                                                                 
29

Hasil wawancara dengan Bapak Kusnan, selaku anggota arisan idul adha, pada tanggal 
13 Desember 2014. 
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ada kambingnya.
30

 Padahal yang memanagement hanya 1 orang yakni 

Imam Masjid Bapak Surip. 

 

B. Mekanisme Arisan  

1. Akad Perjanjian dan Ketentuan dalam arisan Qurban Idul Adha  

Akad perjanjian dilakukan secara lisan di hadapan imam masjid 

yakni Bapak Surip. Kemudian anggota dan Bapak Surip mengadakan 

kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan qurban idul adha. 

Kesepakatan awal terjadi di antaranya arisan qurban idul adha ini 

dilaksanakan sampai beberapa kali putaran, dalam arti semua anggota 

sudah mendapatkan hewan qurban.  

Arisan kurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang 

menggunakan jangka waktu yang tidak ditetapkan, pasalnya pada 

gelombang 1 pengocokan terdapat 13 kambing berati 13 orang yang 

baru mendapatkan hewaan qurban, lalu pada gelombang 2 

pengocokan terdapat 11 kambing berarti 11 orang juga yang baru 

mendapatkan kambing, pada gelombang 3 terdapat 10 kmbing berarti 

10 orang yang mendapatkan kambing, begitupun seterusnya sampai 

total 120 anggota.  

Pendaftaran keanggotan arisan qurban Idul Adha di Blok 3 ini 

langsung menemui imam masjid yakni Bapak Surip. Setiap calon 

                                                                 
30

Hasil wawancara dengan Bapaak Diono selaku anggota arisan kurban, pada tanggal 13 
Desember 2014. 
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anggota arisan kurban Idul Adha di Blok 3 ini boleh mengikuti lebih 

dari satu. 

Peserta arisan yang telah mendapatkan undian maka masih 

diwajibkan membayar iuran rutin bulanan karena hakikatnya sama 

dengan membayar hutang. Sedangkan yang belum mendapatkan 

arisan kurban juga masih diwajibkan untuk membayar iuran bulanan 

karena hakikatnya sama seperti simpanan. Walaupun ada juga anggota 

yang bandel menunggak tetapi itu bisa diatasi dengan cara 

musyawarah mufakat. 

2. Pengundian Arisan Qurban Idul Adha 

Pengundian arisan qurban idul adha dilaksanakan sehari atau H-

1 sebelum lebaran idul adha (9 Dzulhijjah). Pengundiannya pun 

dilaksanakan di masjid Al-Bukhoiriyyah, yang dibantu oleh 

masyarakat sekitar. Penguman perolehan hewan qurban dibacakan 

langsung pada saat itu melalui speaker masjid, agar masyarakat sekitar 

dapat menyimaknya. Pelaksanaan arisan kurban idul adha saat ini baru 

sampai pada gelombang 7 (tujuh) pada awal periode ini.
31

 Seperti 

yang telah tercantum dalam ketentuan arisan qurban idul adha, 

anggota arisan qurban idul adha yang mendapatkan undian akan 

memperoleh hewan qurban (kambing).   

                                                                 
31

Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada 

tanggal 12 Desember 2014 . 



 26 
 

26 
 

Berikut daftar nama anggota arisan qurban idul adha yang telah 

mendapatkan hewan qurban pada gelombang ke 5 pada tanggal 26 

Oktober 2012 (1433 H).
32

 

a. Umiyah Binti Ahmad  

b. Hj. Rumina 

c. Musa  

d. Setiawan 

e. Subkhi  

f. Nok Lili Binti H. Rofi’i 

g. Uti/Paudi 

h. Meri 

i. Sarteni 

j. Sobus 

k. Udi Mashudi 

Praktek arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang 

kecamataan Arjawinngun Cirebon ini di dalamnya tidak ada yang 

merasa dirugikan baik dari pihak Bapak Surip maupun dari pihak 

anggota arisan qurban, karena dalam pembagiannya semua 

mendapatkan dan merasa diuntungkan.  
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Hasil wawancara dengan bapak surip selaku imam masjid al- bukhoriyah pada 

tanggal 10 Maret 2015. 




