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 Syarat dan Ketentuan Alat Berburu 

 

A. Klasifikasi Alat Berburu 
Ada tiga macam cara, alat dan peralatan yang biasa digunakan pemburu 

untuk menangkap binatang liar yang menjadi hewan buruannya, yaitu 
dengan perangkap, seperti tali dan jerat; dengan melempar alat yang tajam 
kepadanya seperti panah dan tombak; atau dengan cara melepas hewan 
pemburu yang terlatih seperti anjing atau burung elang. 

Atau secara umum, alat berburu dibedakan antara menggunakan alat 
(senjata) khusus, atau menggunakan hewan pemburu yang terlatih, masing-
masing dengan rincian pembahasan dan ketentuan tersendiri. 

1. Senjata 



 

4 

a. Perangkap 

Maksud perangkap di sini ini adalah segala jenis alat yang digunakan 
menjebak buruan, seperti tali, jaring, lubang yang digali di tanah, batang 
kayu yang ditancapkan di tanah dan sebagainya. 

Setiap Buruan yang tertangkap menjadi hak milik orang yang 
memasangnya, dan tidak halal bagi orang lain. 

Tidak boleh membiarkan buruan yang tertangkap dalam perangkap 
hingga mati. Sebaliknya, wajib segera menangkap dan menyembelih buruan 
secara sempurna, mengingat ia memungkinkan untuk disembelih.  

Jika kita tidak melakukan prosedur ini dan buruan itu mati, ia tidak boleh 
dimakan. Begitu halnya seandainya ujung tali perangkap ada di tangan 
pemburu lalu ia menyeret buruannya hingga mati, juga haram dimakan 
karena termasuk binatang yang mati karena tercekik. 
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Kemudian bagaimana hukumnya seseorang yang memasang tali 
perangkap yang diikatkan dengan besi, sabit atau pisau untuk menangkap 
buruan, lantas binatang tersebut terjebak dan mati karenanya? 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Madzhab Hanbali 
berpendapat, jika seseorang memasang perangkap tersebut, kemudian 
menyebut nama Allah swt, kemudian perangkap tersebut melukai dan 
membunuh buruan, maka hewan itu halal dimakan. 

Hal ini berdasarkan beberapa riwayat yang mengindikasikan bolehnya 
memakan hewan yang terjebak dalam perangkap. Sebab, matinya ia oleh 
perangkap itu sama seperti matinya karena cabikan anjing dan hewan 
pemburu lainnya. Juga karena hewan tersebut mati oleh benda tajam, 
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sehingga sama persis dengan mati karena dipanah dan sebagainya.1 

Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa buruan tersebut tidak 
boleh dimakan jika sebenarnya cukup waktu untuk disembelih sebelum ia 
mati, sekalipun dalam perangkap tersebut ada besi tajam yang mematikan. 

Diantara argumen yang mendasari pendapat ini adalah tidak adanya 
penyebutan nama Allah swt saat buruan tersebut mati, sehingga seolah ia 
mati sendiri. Juga karena dalam hal ini, pemburu tidak meniatkan atau 
menargetkan pada hewan tertentu, sehingga seperti seorang yang 
menancapkan pisau di tanah kemudian ada seekor kambing yang 
terjerembab di atasnya kemudian lehernya terpotong oleh pisau tadi, atau 
juga sepeti orang yang membidikkan anak panah ke sebuah pohon lantas 

 
1 al-mughni 8/558 
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mengenai hewan yang melintas lalu mati karenanya.1 

 

b. Alat yang tajam 

Benda tajam atau alat yang dapat melukai yaitu seluruh benda yang 
dapat menembus tubuh dan mengalirkan darah seperti anak panah, tombak, 
pedang dan lain-lain yang dapat mengoyak kulit dan daging. 

Benda tajam ini dapat membunuh sasaran, bukan karena bagian 
tumpulnya dan bukan dengan benturannya. Benda tajam yang digunakan 
untuk berburu harus memenuhi syarat sebagai alat penyembelihan, seperti 
ia haruslah tajam dan bukan terbuat dari tulang, gigi dan kuku. 

Jika seseorang yang sembelihannya sah melontarkan benda tajam 

 
1 al-majmu 9/118 
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meskipun itu batu, lantas bagian tajamnya mengenai buruan hingga mati, 
maka menurut kesepakatan ulama (ijma) hewan tersebut halal untuk 
dikonsumsi, dibagian manapun hewan tersebut terkena. 

Hal ini didasari hadis riwayat Abu Tsalabah al-Khusyani ra yang bertanya 
kepada Nabi soal dirinya dan beberapa sahabat lain yang berburu dengan 
panah dan anjing yang terlatih, kemudian Nabi saw menjawab,  

 1ما ردت عليك قوسك فلك، وما أ مسك لكبك املعمل فلك 

“apa yang mati terkena anak panahmu, makanlah! dan yang mati oleh 
hewan berburumu yang terlatih, juga makanlah!” 

Juga didasari bahwa tebasan pedang dan lemparan anak panah yang 

 
1 hr albukhari dan muslim 
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menembus bagian tubuh vital hewan yang liar dan tidak memungkinkan 
untuk disembelih, sama seperti penyembelihan terhadap hewan yang 
memungkinkan untuk disembelih. Sehingga penyembelihan bisa dilakukan 
dengan cara tersebut dan kita boleh memakan binatang ini jika ia mati 
dengan cara itu.  

 

c. Alat yang tumpul 

Sebagian besar ahli fiqih antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 
Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan murid-murid mereka berpendapat, berburu 
hanya sah dilakukan dengan benda tajam yang bisa mengoyak kulit dan 
daging, sebagaimana penyembelihan. 

Buruan yang terkena lemparan benda tumpul, tidak halal dikonsumsi, 
baik benda tumpul ini melukainya maupun tidak. Bahkan, seandainya, 
seseorang melempar seekor burung dengan batu yang tidak tajam, 
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kemudian tenggorokan dan urat leher burung tersebut terpotong, ia hanya 
boleh dikonsumsi jika si pemburu sempat menyembelih burung itu sebelum 
mati. 

Diantara dalil yang mendasari pendapat ini adalah sebuah hadis, 

  ِ َذا   -صىل هللا عليه وسمل    -َوَعْن عَِدي ٍّ قَاَل: َسأَلُْت َرُسوَل اَّلله
ِ
َعْن َصْيِد الِْمْعَراِض فَقَاَل: »ا

« َرَواُه الُْبَخاِري   هُه َوِقيٌذ، فَََل تَأُُْكْ ن
ِ
َذا َأَصبَْت ِبَعْرِضِه، فَُقِتَل، فَا

ِ
، َوا ِه فلَُكْ ِ  َأَصبَْت ِِبَد 

Dari Adiy bin Hatim, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi saw tentang 
buruan dengan mi’radh. Beliau menjawab, “jika engkau mengeainya 
dengan bagian yang tajam maka makanlah, namun jika engkau 
mengenainya dengan bagian tumpulnya hingga mati, maka berarti ia 
hewan yang mati dipukul, janganlah dimakan!” 
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Demikian pula hadis nabi saw, 

ِ بِن ُمغَفهلٍّ   ِ    -ريض هللا عنه    -َوَعْن َعْبِد اَّلله ََنَى  َعِن    -صىل هللا عليه وسمل    -َأنه َرُسوَل اَّلله

َا ََل تَِصيُد َصْيًدا، َوََل تَْنََكُ عَُدو   َنه
ِ
« ُمتهَفٌق  الَْخْذِف، َوقَاَل: »ا ، َوتَْفقَأُ الَْعْْيَ نه َا تَْكِِسُ الس ِ ا، َولَِكَّنه

 عَلَْيهِ 

Dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi saw melarang khadzf 
(melempar dengan kerikil) dan bersabda, “itu todak dapat memburu satu 
buruan, tidak mematikan lawan, ia justru dapat mematahkan igi dan 
mencukil mata.” 

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa senjata untuk berburu 
haruslah tajam dan mematikan sebagaimana syarat dan ketentuan alat 
penyembelihan. 
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Sebagai ilustrasi, jika seseorang melempar anak panahnya ke atas 
menargetkan seekor burung, lantas mengenainya dan jatuh ke tanah, maka 
burung tersebut halal untuk dimakan. Namun jika hanya mengenai bagian 
yang tidak vital seperti sayap atau bagian lainnya yang tidak vital dan hanya 
membuatnya terbang limbung kemudian ia jatuh ke tanah dan mati, maka 
haram untuk dimakan sebab ia mati bukan karena benda yang tajam 
melainkan mati karena benturan terjatuh dari tempat yang tinggi. 

Berikutnya, jika seseorang melempar buruan dengan benda tumpul 
seperti batu, kemudian mengenainya dan melumpuhkannya (tidak sampai 
mati), maka jika ia menyembelihnya atau melempar untuk kedua kalinya 
dengan benda yang tajam dan mati karenanya, yang demikian halal untuk 
dimakan. Namun jika oleh lemparan pertama, buruan tersebut mati, 
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hukumnya haram untuk dikonsumsi.1 

 

d. Peluru 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berburu dengan senapan 
yang berpeluru bola timah atau besi; 

Sebagian ulama melarangnya meskipun itu dapat mengalirkan darah dan 
memutuskan kepala, karena buruan seperti ini tergolong hewan yang mati 
karena dipukul. Sebab, pelurunya tidak memiliki sisi yang tajam. 
Penyembelihan dan juga perburuan hanya boleh menggunakan sesuatu 
yang tajam dan dapat memotong, sementara peluru itu tidak mempunyai 
sifat-sifat tersebut.  

 
1 mughni muhtaj 4/268 
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Peluru tersebut dapat membunuh akibat benturan yang ditimbulkan 
daya dorong yang kuat. Ia membentur dan menghantam sasaran, tanpa 
melukai ataupun menembusnya. Dalam hal ini, baik peluru tersebut terbuat 
dari tanah liat maupun timah.1 

Sementara Sebagian ulama yang lain memperbolehkan berburu dengan 
peluru, karena itu dinilai dapat mengoyak, melukai dan menembus tubuh 
sasaran, lebih efektif daripada panah ataupun tombak. Bahkan peluru jauh 
lebih kuat dibanding segala benda yang tajam yang biasa digunakan untuk 
berburu. Fatwa ini dikemukakan oleh banyak ulama muta’akhirin 
(kontemporer).2 

 
1 lihat ianah talibin 5/425 
2 fikih kuliner hal 381 
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2. Hewan 

Dalam banyak literatur fikih, umumnya hewan yang digunakan untuk 
berburu disebut sebagai al-jawarih al-mu’allamah.  

Jawarih adalah bentuk jamak dari jarihah yang secara harfiyah bermakna 
sebuah usaha. Dimakan demikian karena alat ini digunakan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sementara muallamah adalah sesuatu yang dilatih khusus oleh 
pemiliknya untuk berburu. Sehingga maksudnya ialah bolehnya aktifitas 
berburu yang dilakukan dengan melatih hewan secara khusus. Dan hewan 
buruan yang ditangkap, dilukai, dikoyak olehnya lantas mati, atau didapati 
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sudah dalam keadaan hayah madzbuh atau tidak sempat disembelih, 
hukumna halal dikonsumsi. 

Hal ini berdasarkan Firman Allah swt, 

ِبَْي تُ  هْمُُتْ ِمَن الَْجَواِرحِ ُمَك ِ َباُت ۙ َوَما عَل ي ِ ا  يَْسأَلُونََك َماَذا ُأِحله لَهُْم ۖ قُْل ُأِحله لَُُكُ الطه َعل ُِموََنُنه ِممه

هقُ  ِ عَلَْيِه ۖ َوات ا َأْمَسْكَن عَلَْيُُكْ َواْذُكُروا اْْسَ اَّلله ُ ۖ فَُكُوا ِممه هَمُُكُ اَّلله َ ََسِيُع الِْحَساِب عَل نه اَّلله
ِ
َ ۚ ا  وا اَّلله

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". 
Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang 
ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya 
untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan 
Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, 
dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-
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Nya. (QS. Al-Maidah : 4) 

Dan juga hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Abu Tsalabah al-
Khusyani ra, 

 
ِ
، ا ِ َ فَُقلُْت: ََي َرُسوَل اَّلله ِ َصىله هللُا عَلَْيِه َوَسمله َّنه ِبأَْرِض َصْيدٍّ َأِصيُد ِبقَْوِِس، َأتَيُْت َرُسوَل اَّلله

؟ فَقَاَل: فَ  ل  لَنَا ِمْن َذِِلَ ي ََيِ ِ ِِن: َما اَّله هًما، فَأَْخِِبْ ي لَيَْس ُمَعل ِ ِ َواَّله َما ِصْدَت َوَأِصيُد ِبَكِِْب املَُعمله

، َوَما ِصْدَت ِبَكِْبَك املَُعملهِ  ، ُُثه ُُكْ ِ ، َوَما ِصْدَت ِبقَْوِسَك فَاْذُكِر اْْسَ اَّلله ِ ُُثه ُُكْ  فَاْذُكِر اْْسَ اَّلله

هًما فَأَْدَرْكَت َذََكتَُه فلَُكْ " ي لَيَْس ُمَعل ِ  ِبَكِْبَك اَّله

Saya datang kepada Nabi saw, “wahai Nabi saw, kami di tanah perburuan 
dan kami berburu dengan panah, anjing terlatih dan tidak terlatih. mana 
saja yang halal bagi kami? Nabi saw menjawab, “apa yg kau buru dengan 
panahmu dan kau sebut nama Allah swt, makanlah! apa yg diburu anjing 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=5
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terlatih dan kau sebut nama Allah swt, juga makanlah! dan apa yg diburu 
oleh anjing yg tidak terlatih, namun kau sembelih maka makanlah!” 

Para ulama mensyaratkan empat hala agar perburuan yg dilakukan 
dengan hewan ini menjadi halal, yaitu (1) hewan tersebut haruslah hewan 
yang terlatih; (2) fokus kepada target buruan yang spesifik; (3) mampu 
menahan diri terhadap hewan buruan; (4) tidak memakan dari hewan 
buruan tersebut.1 

 

 

 

 
1 almutamad fi fiqh syafii 2/608 


