
SpiritQurban adalah produk inovatif dalam hal optimalisasi pelaksanaan ibadah Qurban 

dengan mengolah dan mengemas daging sapi Qurban menjadi daging olahan yang siap dikonsumsi. 

Produk daging olahan  mampu menjadi solusi untuk permasalahan pendistribusian SpiritQurban

daging sapi Qurban. Daging sapi olahan  mampu bertahan hingga 2 tahun, SpiritQurban

sehingga dapat didistribusikan sepanjang tahun. Dan tentunya daging olahan  dapat SpiritQurban

langsung diolah dan dinikmati oleh yang berhak menerimanya.           

SOLUSI AMAN
BERQURBAN
saat pandemi

SpiritQurban itu apa sih?         

benefit lainnya?         

O  Dikelola secara syariah

O  Praktis, lebih kaya gizi dan higienis

O  Tahan lama dan pantang mubadzir

O  Mudah dalam penyajian dan pendistribusian

O  Sebagai sarana dakwah

O  Menambah social value bagi lembaga/corporate

O  Tetap aman meski ditengah pandemi Covid-19  

          

Manfaat  untuk  bersama



mengapa dikalengkan?         

Daging yang diolah kemudian dikalengkan memiliki kelebihan mampu menjaga kandungan 

zat gizi agar tidak berkurang. Dengan diolah, daging sapi Qurban menjadi jauh 

lebih praktis dan awet.  Dalam hal ini, daging olahan  menjadi solusi atas kendala SpiritQurban

waktu pendistribusian daging qurban yang selama ini selalu menjadi penghambat. Terutama berkaitan 

dengan keawetan daging qurban saat proses pendistribusian. 

  

           
landasan syariah?         

Pada mulanya Rasulullah Muhammad SAW melarang para sahabat dan umat muslim untuk menyimpan 

daging Qurban selama lebih dari 3 hari. Sebagaimana dalam hadist Aisyah RA :

“Dahulu kami biasa mengasikan daging udhhiyah (qurban) sehingga kami bawa ke Madinah, tiba-tiba 

Nabi SAW bersabda : “Janganlah kalian menghabiskan daging qurban kecuali dalam waktu 3 hari.”

(HR. riwayat Bukhari dan Muslim)

Namun kemudian Rasulullah Muhammad SAW memperbolehkan umat muslim untuk menyimpan atau mengawetkan 

daging qurban. Hal tersebut dilakukan agar orang miskin yang memperoleh daging Qurban bisa tetap bertahan hidup 

pada masa paceklik.  Sebagaimana yang dijelaskan pada hadist Salamah bin Al-Akwa, berkata : 

“Nabi Muhammad SAW bersabda, “Siapa yang menyembelih qurban maka jangan ada sisanya sesudah 

3 hari dirumahnya walaupun sedikit.” Tahun berikutnya orang-orang bertanya : “Ya Rasulullah apa kami harus berbuat 

seperti tahun lalu?” Nabi Muhammad SAW menjawab : ”Makanlah dan berikan kepada orang-orang dan 

simpanlah sisanya. Sebenarnya tahun lalu banyak orang yang menderita 

kekurangan akibat paceklik, maka aku ingin kalian membantu mereka.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa terkait pengawetan dan pendistribusian 

daging kurban dalam bentuk olahan. Dalam fatwa Nomor 37 Tahun 2019 yang telah disahkan pada 7 Agustus 2019 itu, 

MUI membolehkan daging kurban diawetkan dan dikirim ke warga dalam bentuk olahan.

Maka dengan jelas disebutkan bahwa menyimpan daging qurban dengan cara mengawetkannya, baik itu diasinkan, 

didendeng atau dengan cara dikornetkan, hukumnya boleh dilakukan. Terlebih jika penyimpanan dan pengolahan 

daging qurban memiliki tujuan dan manfaat yang lebih besar, seperti kepraktisan dan kemudahan untuk diberikan 

kepada masyarakat yang berhak. Namun mampu menjangkau area pendistribusian yang lebih luas. 
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prosesnya gimana?         

Tertarik? atau pingin tahu lebih lanjut?
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Untuk informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi website kami di spiritqurban.com



prosesnya gimana?         
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Untuk informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi website kami di spiritqurban.com



siapa aja yang bermitra?         

Bersama memberi manfaat untuk sesama
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SpiritQurban telah bermitra dengan beberapa perusahaan, 

yayasan dan organisasi. Salah satunya adalah Yayasan Al Fajar

Amira Clinic, Wakaf Bani Umar dan beberapa mitra lainnya 



 

FORM KERJASAMA PROGRAM SPIRITQURBAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Pemesan / Mitra  : _______________________________________ 
Alamat Lengkap   : _______________________________________ 
       _______________________________________ 
Nomor HP    : ___________________ 
       _______________________________________ 
Pilihan Paket Qurban  :        __________ Ekor Sapi  
           

         _____________ Kg Daging Sapi.  
 

Setelah kami mendapatkan penjelasan tentang program SPIRITQURBAN, yaitu jasa 

pengalengan daging qurban, maka kami sepakat untuk kerjasama dengan ikut program 

SPIRITQURBAN ini. Dengan paket yang kami pilih adalah : 

 

Opsi Hasil Produk Pilihan 

Opsi 1 Rendang  

Opsi 2 Kornet 
 

 

Opsi 3 Gulai  

 
  Data Peserta Qurban (bila ingin dirinci) 

No Nama No Nama 

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

 
Demikian Pemesanan SpiritQurban ini kami buat.  Terima kasih  
 
_______________,____________________ 
 
Pemesan/Mitra         
 
 
 
__________________      
Nama Terang Pemesan       

Note : 
1. Kirimkan formulir yang sudah diisi melalui email info@spiritqurban.com atau WA ke nomor 

081131101188. 
2. Kami akan menginformasikan nomor rekening pembayaran setelah melakukan konfirmasi formulir 

pendaftaran. 
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