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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah agama yang membumi. Islam memperlakukan manusia sesuai 

dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan setiap yang diucapkan 

manusia berupa zikir, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, 

dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat al-Qur’an. Segala sesuatu ada 

waktunya, begitu lah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembawa dan 

penyampai ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan: “Ada 

waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu”.1 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada 

kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula 

kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan 

rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana 

penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.2 Hiburan bagi setiap individu pun 

bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi 

yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, 

menari, dan lain sebagainya.  

                                                           
1Yusuf Al-Qaradhawi, Fikih Hiburan, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2005), 3. 
2Ibid., 10. 
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Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung 

berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bag Bukan hanya sekedar 

dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering 

kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka 

ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang 

sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin 

mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau 

peliharaannya.  

Di wilayah Sukoharjo, misalnya, terdapat beberapa gantangan atau tempat yang 

digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau. Di antaranya adalah 

Gantangan Putro Benowo, Warna warni SF Sukoharjo, Gantangan Bengawan Timur 

BC Sukoharjo, dan lain-lain. Salah satu yang terbesar adalah Gantangan Putro 

Benowo yang terletak di Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo. Berbagai macam lomba 

burung berkicau sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk 

memperingati sebuah event tertentu.  

Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas 

kategori burung yang akan dilombakan.  Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan 

event pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. 

Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. 
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Semakin tinggi kelas kategori lomba atau event yang diikuti, semakin besar pula 

hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan 

lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual 

burung tersebut.  

Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada 

pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak 

penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. 

Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi 

penyelenggara, hasil penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para 

simpatisan yaitu para “kicau mania”. 

Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas burung 

tersebut berkicau. Untuk itu lah, para pemilik burung berkicau harus memiliki 

pengetahuan tentang teknik pemeliharaan burung tersebut agar sesuai dengan yang 

diharapkan, yaitu dapat memenangkan perlombaan. Pemilik burung berkicau harus 

sabar dan teliti dalam memelihara burung berkicau. Semakin banyak pengetahuan 

yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang untuk memenangkan 

perlombaan.  

Dengan adanya perlombaan burung berkicau di Gantangan Putro Benowo 

Makamhaji, Kartasura, banyak pula masyarakat yang memanfaatkannya sebagai 

lahan mencari nafkah. Ada yang menjadi pekerja di gantangan tersebut, tidak sedikit 
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juga yang menjual beraneka ragam makanan, minuman, atau keperluan-keperluan 

untuk memelihara burung berkicau. Para peserta maupun penonton perlombaan 

burung berkicau ini semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya selama dalam 

lokasi perlombaan. 

Allah memberi kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau 

bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan 

suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut dilarang. Apabila tidak ada dalil 

yang menunjukkan larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh 

dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah:    

ََبَحة ايالّ َأْن َيدل َدليل َعلى ََترميَها   ااَلْصُل ِفي اْلُمَعاَمََلتي اإلي

Artinya: Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.3   

Oleh karena itu, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut, tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus 

terbebas dari unsur tadlis, taghrir, ihtikar, bay’ najashy, riba, maysir, dan rishwah. 

Selain itu, objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang 

diharamkan, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Hal ini telah jelas karena 

                                                           
3Walid bin Rasyid Sa’idan, Qawaid al-Buyu’ wa Faraid al-Furu’ (t.t: t.p., t.th.), lihat juga 

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,  (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 6. 
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memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah 

kegiatan muamalah.  

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau yang terjadi di Gantangan Putro 

Benowo Makamhaji, Sukoharjo. Seseorang tidak bisa begitu saja menghukumi bahwa 

hal ini diperbolehkan atau tidak. Karena sebelum menghukumi suatu muamalah, 

harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut dan dalil-dalil yang 

melarangnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat larangan, baik mengenai 

objek maupun teknis pelaksanaannya, baru lah kegiatan tersebut dapat dihukumi Pada 

dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar 

aturan-aturan syari’at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan 

bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, 

mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis 

unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, 

mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.   

Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun sering kali 

dengan hadiah. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. 

Rasulullah pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya,  

Aisyah, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat 

Aisyah sudah mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah. Sedangkan untuk 
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perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan 

dilarang.  

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status 

hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam maysir. Selain itu juga cara 

memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan 

mengundi nasib (azlam).  Allah mengharamkan maysir dan azlam sebagaimana yang 

tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90: 

ُر َواألَنَصاُب َواأَلْزاَلُم ريْجٌس مّي   َا اْْلَْمُر َواْلَمْيسي يَن آَمُنوْا إيَّنَّ ْيطَاني فَاْجَتنيُبوُه ََي أَي َُّها الَّذي ْن َعَملي الشَّ

 -٠٩-َلَعلَُّكْم تُ ْفليُحوَن 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. al-Maidah: 90)4  
Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan 

Putro Benowo Makamhaji , Kartasura, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk 

perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas 

peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau 

aktifitas perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam skripsi 

                                                           
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 

2013), hal. 83. 
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yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlombaan Burung Berkicau 

Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro”. 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang diatas dan agar pembahasan tidak melebar maka 

perlu adanya perumusan dari masalah yang akan ditulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan 

Putro Benowo Makamhaji Kartosuro? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau 

berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di 

Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro. 

2. Untuk menjelaskan status hukum terhadap perlombaan burung berkicau 

berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro yang di tinjau 

dari perpsektif hukum Islam. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu : 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang 

dapat menambah atau memperkaya khazanah disiplin ilmu, tentang hukum 

Islam khususnya dalam bidang mualamah. 

b. Praktis 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi 

positif yaitu sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang perlombaan burung berkicau berhadiah yang tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. 

 

 


