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SAMBUTAN REKTOR 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.) 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar 
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah 
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi 
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur. 
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan 
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama 
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya. 

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai 
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan 
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama, 
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta 
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan 
dosen bidang umum dan agama. 

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan 
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk 
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi 
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita 
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya 
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang 
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah 
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa 
negara. 

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN 
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya, 
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu 
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas 
pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa 
ini. 

Amin Ya Rabbal-Alamin. 
Makassar,    September 2013 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan 
hanyalah milik-Nya. Dialah Allah yang menguasai kehidupan 
makhluk-Nya dan memberikan aneka macam kenikmatan yang tidak 
terhingga banyaknya.  Salawat dan salam di sampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw. yang telah berjasa membimbing umat manusia 
menemukan jati diri dan mengenal Tuhan-Nya serta membangun 
masyarakat menjadi masyarakat madani. 

Al-Hamdulillah, akhirnya buku  ini dapat publikasikan. Di 
samping sebagai bahan bacaan publik, buku ini juga digunakan 
sebagai bahan ajar (Buku Daras) di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar sebagai referensi utama dalam mata kuliah “Fiqh 
Muamalah” di perguruan tinggi. 

Penulis sangat menyadari, tulisan  ini tentu tidak akan pernah 
ada jika tidak didukung dan dibantu oleh mereka yang banyak 
terlibat dalam penulisan ini. Karena itu, ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing H.T.,M.S. selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong 
para dosen untuk senantiasa meningkatkan potensi inner capacity.  

2. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta 
stafnya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk 
membaca, menulis dan meminjam buku-buku di perpustakaan. 

3. Panitia penyelenggara penyusunan Buku Daras UIN Alauddin 
tahun 2013 yang dengan sabar senantiasa mendorong dan 
mengingatkan agar penulisan Buku Daras dapat diselesaikan 
tepat waktu. 

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat. 

Makassar,   September 2013 

Penulis
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B A B 

I 
MUQADDIMAH  
FIQH MUAMALAH 

A.   Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian fiqh 

muamalah, pembagian fiqh muamalah, ruang lingkup fiqh 
muamalah, fiqh muamalah dengan hukum perdata, membahas 
mengenai hubungan antara fiqh muamalah dengan perubahan zaman 
dan hubungan antara fiqh muamalah dengan fiqh lainnya. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian fiqh muamalah, 

pembagian fiqh muamalah, ruang lingkup fiqh muamalah, fiqh 
muamalah dengan hukum perdata, hubungan antara fiqh muamalah 
dengan perubahan zaman dan hubungan antara fiqh muamalah 
dengan fiqh lainnya.  Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin 
pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut. 

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian fiqh muamalah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan pembagian fiqh muamalah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup fiqh 

muamalah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antara fiqh muamalah 

dengan hukum perdata 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara fiqh 

muamalah dengan perubahan zaman. 
6. Hubungan antara fiqh muamalah dengan fiqh lainnya. 
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PENGERTIAN FIQH MUAMALAH, PEMBAGIAN FIQH 
MUAMALAH, RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH, 

FIQH MUAMALAH DENGAN HUKUM PERDATA, FIQH 
MUAMALAH DENGAN PERUBAHAN ZAMAN DAN 
HUBUNGAN ANTARA FIQH MUAMALAH DENGAN 

FIQH LAINNYA. 

A. Pengertian Fiqh Muamalah 
Fiqh muamalah dapat diurai dalam dua kata, yaitu fiqh dan 

muamalah. Secara bahasa, fiqh adalah al-fahmu (paham), seperti 
pernyataan: faqqahtu al-darsa (saya paham pelajaran itu).  

Ada banyak definisi fiqh, namun pendapat yang menarik untuk 
dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan 
pengetahuan hukum syara’ dengan jalan ijtihad. Demikian pula 
pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan 
hukum adalah melalui kajian dari penalaran (nadzar dan istidhah). 
Pengetahuan yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat dharuri, 
seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah 
qath’i lainnya tidak termasuk fiqh.1 

Dari definisi tersebut dapatlah dikatakan bahwa masalah fiqh 
adalah masalah yang terbuka peluang bagi kita untuk berijtihad atau 
dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan istilah zhanni.  

Sedangkan muamalah menurut etimologi, kata muamalah adalah 
bentuk masdar dari kata ‘amala (عامل-يعامل-معاملة) yang artinya saling 
bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.P1F

2 

Adapun fiqh muamalah secara istilah dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu secara umum dan secara khusus. Fikih muamalah secara luas 
dijelaskan oleh ulama dengan definisi berikut:P2F

3 

1. Menurut Ad-Dimyati: “Aktivitas untuk menghasilkan duniawi 
menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.” 

                                                 
1 Jalaluddin Al-Mahalli, Syarh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh  (Surabaya: Syirkah 

Nur Asia, t,t.) ,h. 3. 
2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 175. 
3 H.Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 15. 
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2. Menurut Muhammad Yusuf Musa: “Peraturan-peraturan Allah 
yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk 
menjaga kepentingan manusia.” 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa fiqh muamalah 
adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk 
mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan 
yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. 

Adapun definisi fiqh muamalah dalam arti khusus dapat 
ditemukan pada definisi yang dikemukakan oleh  ulama berikut:4 

1. Menurut Hudhari Beik: “Muamalah adalah semua akad yang 
membolehkan manusia saling menukar manfaat.” 

2. Menurut Idris Ahmad: “Muamalah adalah aturan Allah yang 
mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya 
untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara 
yang paling baik.” 

3. Menurut Rasyid Ridha: “Muamalah adalah tukar-menukar 
barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang 
telah ditentukan.” 

Menurut definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa fiqh 
muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati 
aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan 
antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan 
mengembangkan mal (harta benda).  

Perlu dipahami bahwa pengertian fiqh muamalah tersebut tidak 
mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara 
mengatur tirkah (harta warisan), sebab masalah ini telah diatur dalam 
disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam Fiqh Mawaris. 

 

 

 

 

 

                                                 
4Ibid.,  
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B. Pembagian Fiqh Muamalah 
Menurut Ibn Abidin, ulama yang mendefinisikan muamalah 

secara luas,  yang dikutip oleh Hendi Suhendi, membagi fiqh 
muamalah  menjadi lima bagian:5 

1. Muawadlah (hukum kebendaan) 
2. Munakahat (hukum perkawinan) 
3. Muhasanat (hukum acara) 
4. Amanat dan ‘ariyah (pinjaman) 
5. Tirkah (harta peninggalan) 

Oleh karena Ibn Abidin menetapkan pembagian di atas berdasar 
fiqh muamalah dalam arti luas, maka ada dua bagian yang 
merupakan disiplin ilmu tersendiri, yaitu munakahat dan tirkah. 

Adapun Al-Fikri, dalam kitab Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-
Adabiyah, membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian:6  

1. Al-Muamalah Al-Madiyah  

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi 
objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah 
al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan 
syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda 
yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan 
bagi manusia, dan lain-lain. 

Dapatlah dikatakan bahwa al-muamalah al-madiyah merupakan  
aturan yang telah ditetapkan syara’ dari segi objek benda sehingga  
berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti al-bai’ 
(jual-beli), bukan semata-mata bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk 
memperoleh ridha Allah. Konsekuensinya, harus menuruti tata cara 
jual-beli yang telah ditetapkan syara’. 

2. Al-Muamalah Al-Adabiyah 

Al-muamalah al-adabiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi 
cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera 

                                                 
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.  
6 Ibid., h. 4. 
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manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan 
kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. 

Al-muamalah al-adabiyah secara sederhana dapat dipahami yaitu 
aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam 
hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu 
manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud adabiyah 
antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang 
melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain. 

Pada kenyataannya antara al-muamalah al-madiyah dan al-adabiyah  
sulit untuk dapat dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan jika 
pembagian tersebut hanya sebatas teori. 

C. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah 
Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi berdasar pada pembagian 

fiqh muamalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun ruang 
lingkup fiqh muamalah ada dua, yaitu:7 

1. Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah 

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah adalah 
ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah 
satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, 
pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari 
indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. 

2. Ruang Lingkup Muamalah Madiyah 

Ruang lingkup muamalah madiyah dapat dibagi  dalam bagian-
bagian berikut: Jual beli (al-bai’ at-tijarah), gadai (rahn), Jamin dan 
tanggungan (kafalah dan dhaman), pemindahan utang (hiwalah), 
jatuh bangkit (tafjis), batas bertindak (al-hajru), perseroan atau 
syirkah (asy-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), 
sewa-menyewa tanah (al-musaqah al-mukhabarah), upah (ujrah al-
amah), gugatan (asy-syuf’ah), sayembara (al-ji’alah), pembagian (al-
qismah), pemberian (al-hibbah), pembebasan (al-ibra’), damai (ash-
shulh), masalah mu’ashirah (muhaditsah), seperti bunga bank, 
asuransi, kredit, dan lainnya. 

                                                 
7 Ibid., h. 5. Lihat pula Rahmat, op.cit., h. 17-18. 
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D. Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata  
Seperti yang dikemukakan di atas bahwa muamalah terbagi atas 

dua pengertian, yakni muamalah dalam arti umum dan muamalah 
dalam arti khusus. Muamalah dalam arti umum mencakup masalah 
al-ahwal al-ahsyahsiah. Hukum keluarga yang mengatur hubungan 
antar suami istri, anak dan keluarga. Pokok kajiannya meliputi 
munakahat, mawaris, wasiat dan wakaf. Wakaf termasuk bidang 
ibadah bila ditinjau dari segi niat (maksud), kemungkinan masuk al-
ahwal al-syahsiyah bila wakaf itu wakaf dzuri yaitu wakaf untuk 
keluarga. 

Dalam arti khusus membahas jual beli, gadai, salam, pemindahan 
utang, syirkah, serta yang lain. 

Hukum perdata positif di Indonesia mengatur hukum orang 
pribadi dan hukum keluarga, hukum benda dan hukum waris, 
hukum perikatan, bukti dan daluwarsa. Hal ini dijelaskan oleh H.A. 
Djazuli dalam bukunya ilmu fikih, dengan menyatakan bahwa 
bidang-bidang tersebut dalam hukum Islam terdapat dalam al-ahwal 
al-syahshiyah, muamalah dan qada’. Oleh karena itu tidaklah tepat 
mempersamakan bidang fiqh muamalah dengan hukum perdata. 
Bahkan ada sebagian hukum perdata oleh para ulama dibahas dalam 
bidang ushul fiqh, seperti tentang subyek hukum atau orang 
mukallaf. Sistematika fiqh muamalah dan hukum perdata positif 
terdapat perbedaan-perbedaan karena sistematika perdata mengatur 
orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan 
dalam fiqh muamalah tetapi dijelaskan dalam ushul fiqh 

E. Muamalah dan Perubahan Zaman 
Pembaruan atau modernisme mulai berkembang secara pesat di 

dunia Islam semenjak abad ke 20 M. Periode paska kemerdekaan 
negara-negara Islam ditandai dengan beberapa situasi baru yang 
sebagian merupakan konsekuensi  logis dari modernisasi periode 
sebelumnya. Kemerdekaan dan kedaulatan politik sendiri 
sesungguhnya mengandung makna perubahan yang sangat luas 
meliputi seluruh aspek bernegara dan bermasyarakat sehingga dalam 
waktu dekat periode paska kemerdekaan ini telah menghasilkan 
perubahan besar khususnya dalam bidang teknologi dan ekonomi. 
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Program pembangunan pada umumnya lebih ditujukan sebagai 
pembangunan dan pengembangan ekonomi dan alih teknologi. Ini 
merupakan sumber berkembangnya gejala perubahan sosial yang 
baru. Globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial budaya antar 
bangsa-bangsa semakin mempercepat laju perubahan sosial di 
negara-negara Islam, termasuk di Indonesia, perubahan sosial budaya 
akibat pembangunan selain menimbulkan kesenjangan antara nilai 
lama dengan nilai baru juga memunculkan persoalan bagi hukum 
Islam (fiqh). 

Perubahan sosial tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan 
desa menjadi kota, perubahan masyarakat ekonomi agraris menjadi 
ekonomi industri dan perdagangan, perubahan pola kehidupan 
gotong-royong menjadi individualis dan lain sebagainya. Perubahan-
perubahan ini tentunya mempengaruhi cara pandang (sikap dan 
mental) dan perilaku masyarakat terhadap “harta dan teknis  
bertransaksi”. Misalnya konsep harta dalam masyarakat agraris tentu 
berbeda dengan konsep harta yang berkembang dalam masyarakat 
industri dan perdagangan. Dalam masyarakat industri dan 
perdagangan harta berfungsi sebagai modal dan komoditas, 
sedangkan dalam masyarakat agraris harta berfungsi sebatas untuk 
memenuhi hajat hidup. Sampah dan kotoran binatang ternak pada 
masyarakat tertentu tidak dipandang sebagai harta, namun sekarang 
keduanya nyata-nyata menjadi sumber penghasilan bagi segolongan 
manusia, teknis  bertransaksi juga mengalami perubahan ke arah 
yang lebih praktis dibandingkan dengan aturan-aturan normatif yang 
terdapat dalam fiqh muamalah.  

Ada banyak hal yang bisa diangkat sebagai contoh terkait dengan 
teknis  bertransaksi. Sebagai contoh yakni teknis  bertransaksi dalam 
berjual- beli. Di zaman modern sekarang ini dikenal dengan jual-beli 
lewat internet yang jelas antara pembeli dan penjual yang berposisi 
sebagai pihak yang berakad (sebagai salah satu rukun akad) tidak 
saling bertemu. Model jual-beli seperti ini sudah sangat jauh berbeda 
dibandingkan dengan model jual beli yang ada ketika kitab-kitab fiqh 
tradisional tersebut disusun oleh para ulama fiqh terdahulu. 

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak 
memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum 
dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. 
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Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “al-Ashlu fi al-
muamalah al-ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi” (hukum asal dalam 
bermuamalah adalah mubah/boleh sampai ada dalil yang 
mengharamkannya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang 
kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya  kepada yang 
ahli di bidang itu. Bidang-bidang inilah yang menurut para ahli ushul 
fiqh disebut dengan persoalan ta’aqquliyyat (yang bisa dinalar) atau 
ma’qulat al-ma’na (yang bisa dimasukkan logika). Artinya dalam 
persoalan-persoalan  muamalat yang dipentingkan adalah substansi 
makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah  serta 
sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan 
dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki 
oleh syara’, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan 
syara’, dan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan 
meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu 
dapat diterima.8 Intinya bahwa selama jenis muamalah tersebut tidak 
keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan syara’ yang dalam 
hal ini al-Qur’an dan hadis maka itu dibenarkan. 

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, maka Ibnu Qayyim 
al-jauziyah, yang dikutip oleh Mardani, mengungkapkan sebuah 
kaidah ushul yang berbunyi: “Taghayyur al-fatwa wa al-ikhtilafuha 
bihasbi taghayyuri al-azman wa al-amkina wa al-ahwal wa al-niat wa al-
awa’id” (berubah dan berbedanya  fatwa sesuai dengan perubahan 
tempat, zaman, kondisi, sosial, niat dan adat kebiasaan”.9 Dari kaidah 
tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu 
faktor tempat, zaman, keadaan niat dan adat kebiasaan masyarakat.10 
Salah satu contoh jenis muamalah yang berubah seiring perubahan 
sosial adalah jual-beli. Di zaman modern sekarang ini jenis jual-beli 
sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat, 
sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya jual-beli melalui 
internet/online.   

 

                                                 
8 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. xviii. 
9 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2002), h. 6. 
10 Ibid., h. 7. 
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F. Hubungan Fiqh Muamalah dengan Fiqh Lainnya 
Para ulama fiqh telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu 

fiqh, namun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam 
pembidangannya. Dalam buku ini hanya akan dikemukakan 
pendapat yang membaginya dalam dua bagian, yaitu:11 

1. Ibadah, adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, shiyam, zakat, haji 
dan jihad. 

2. Muamalah, adalah segala persoalan yang berkaitan dengan 
urusan-urusan dunia dan undang-undang. 

Pembagian di atas lebih banyak disepakati oleh para ulama. 
Hanya maksud dari muamalah di atas dalam pengertian umum (luas) 
yang mencakup bidang-bidang fiqh lainnya. Dengan demikian, 
muamalah dalam arti khusus merupakan bagian dari fiqh dalam arti 
umum. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan I dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 
1. Buat rumusan tentang definisi fiqh muamalah! 
2. Buat rumusan tentang pembagian fiqh muamalah! 
3. Buat rumusan tentang ruang lingkup fiqh muamalah! 
4. Buat rumusan tentang keterkaitan fiqh muamalah dengan hukum 

perdata! 
5. Buat rumusan tentang hubungan antara fiqh muamalah dengan 

perubahan zaman! 
 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 1997). h. 31.  
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Rangkuman 

1. Definisi fiqh muamalah dapat dirumuskan ke dalam dua bentuk 
yaitu secara bahasa dan secara istilah. 

2. Fiqh muamalah dapat dibagi ke dalam dua hal yaitu muamalah 
adabiyah dan muamalah maddiyah.  

3. Berdasar pada pembagian fiqh muamalah, maka ruang lingkup 
fiqh muamalahpun dapat dibagi dua berdasar pada pembagian 
fiqh muamalah tersebut. 

4. Hukum perdata dan fiqh muamalah bukanlah merupakan 
sesuatu yang sama sebab antara keduanya terdapat perbedaan 
penjelasan. 

5. Antara fiqh muamalah dengan perubahan zaman memiliki 
keterikatan yang sangat kuat. Hal ini dapat dipahami mengingat  
muamalah adalah sesuatu yang terus-menerus mengalami 
perubahan seiring perkembangan zaman.  

Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian fiqh menurut bahasa dan istilah! 
2. Bagaimanakah pengertian fiqh muamalah, baik dalam arti luas 

maupun sempit? 
3. Apa yang anda ketahui tentang hubungan antara fiqh muamalah 

dan fiqh lainnya berdasarkan pengertian di atas? 
4. Dimanakah perbedaan yang paling pokok antara fiqh muamalah 

dengan fiqh ibadah? 
5. Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua, yaitu madiyah dan 

adabiyah, jelaskan! 
6. Mengapa ada ahli fiqh yang memasukkan munakahat dan tirkah 

ke dalam fiqh muamalah? 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Menurut bahasa, fiqh adalah  مهالف  (paham), seperti pernyataan:  
 /Menurut istilah .(saya paham pelajaran itu) (فقهتالدرس)
terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan 
yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, 
akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syri’ah 
Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh 
diartikan sebagai bagian dari syari’ah Islamiyah, yaitu 
pengetahuan tentang hukum syari’ah Isalamiyah yang berkaitan 
dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat 
yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. 

2. Dari pengertian fiqh muamalah secara luas yang dikemukakan 
oleh beberapa ulama maka dapat disimpulkan bahwa fiqh 
muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang 
ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan 
keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi 
dan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak 
ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil 
apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada 
ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat. Sedangkan 
pengertian secara sempit dapat disimpulkan bahwa fiqh 
muamalah  menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan 
Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara 
manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan 
mengembangkan mal (harta benda). 

3. Menurut pengertian muamalah di atas, fiqh muamalah tidak 
mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara 
mengatur tirkah (harta warisan), sebab masalah ini telah diatur 
dalam disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam Fiqh Mawaris. 

4. Perbedaan pokok antara fiqh muamalah dengan fiqh ibadah 
adalah bahwa fiqh ibadah lebih kepada hubungan manusia 
dengan Tuhannya dan segala aturan yang terdapat di dalamnya 
sudah ditetapkan dengan rapi tanpa ada cela bagi manusia untuk 
mengaturnya  atau merubahnya lagi. Contoh yang merupakan 
fiqh ibadah adalah aturan mengenai rakaat shalat yang sudah 
jelas sejak awal diwajibkannya hingga dunia ini kiamat tidak 
akan pernah berubah. Sedangkan fiqh muamalah adalah 
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hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan 
manusia dengan lingkungannya. Untuk masalah muamalah 
Allah membebaskan hamba-Nya untuk dapat berkreasi untuk 
membentuk muamalah baru selama tidak keluar dari prinsip-
prinsip yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. 

5. Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua: Ruang Lingkup 
Muamaalah Adabiyah. Hal-hal yang termasuk ruang lingkup 
muamalah adabiyah adalah ijab dan Kabul, saling meridhai, tidak 
ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, 
kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan 
segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada 
kaitannya dengan peredaran harta. Sedangkan ruang lingkup 
muamalah madiyah adalah: 
a. Jual beli (al-bai’ at-tijarah) 
b. Gadai 
c. Jamin dan tanggungan (kafalah dan dhaman) 
d. Pemindahan utang (hiwalah) 
e. Jatuh bangkit (tafjis) 
f. Batas bertindak (al-hajru) 
g. Perseroan atau syirkah (asy-syirkah) 
h. Perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah) 
i. Sewa-menyewa tanah (al-musaqah al-mukhabarah) 
j. Upah (ujral al-amah) 
k. Gugatan (asy-syuf’ah) 
l. Sayembara (al-ji’alah) 
m. Pembagian (al-qismah) 
n. Pemberian (al-hibbah) 
o. Pembebasan (al-ibra’), damai (ash-shulhu) 
p. Beberapa masalah mu’ashirah (muhaditsah), seperti bunga 

bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya. 
6. Bagi ulama yang mengelompokkan munakahat dan tirkah ke 

dalam fiqh muamalah tersebut berarti mereka melihat dari sudut 
fiqh muamalah secara luas. Hal ini dapat dilihat dalam definisi 
fiqh muamalah dalam arti luas yang mencakup hubungan 
manusia dengan manusia lain dalam hal sosial kemasyarakatan. 
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B A B 

II 
H A R T A 
(AL-MAL) 

A.  Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian harta, unsur-

unsur harta, kedudukan harta, fungsi harta dan pembagian harta.  

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian harta, unsur-unsur 

harta, kedudukan harta, fungsi harta dan pembagian harta. Kemudian 
buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan 
baik intisari/ringkasan tersebut. 

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian harta. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur harta. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan harta. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi harta. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan pembagian harta. 
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PENGERTIAN HARTA, UNSUR-UNSUR HARTA, 
KEDUDUKAN HARTA, FUNGSI HARTA DAN 

PEMBAGIAN HARTA. 

A. Pengertian Harta 
Menurut etimologi, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal  yang 

berasal dari kata maala-yamiilu-maelan yang berarti condong, 
cenderung, dan miring. Dikatakan demikian sebab manusia 
cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. 

Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta 
menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di 
hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.  

Adapun harta menurut istilah Hanafiyah adalah: “Harta adalah 
segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat 
dimanfaatkan.”12 

Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur: 

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara 

Sesuatu yang tidak dapat disimpan atau dipelihara secara nyata, 
seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas 
matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta. 

2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan 

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, 
makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, 
tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti 
satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. 
Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga 
zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan 
dengan hal lain. 

Menurut jumhur ulama fiqh selain Hanafiyah harta adalah: 
“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan 

                                                 
12 Lihat Nasrun Haroen, op.cit., h. 73. 
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menguasainya.” Pengertian ini merupakan pengertian umum yang 
dipakai dalam undang-undang modern, yakni:P12F

13 

 كل ذي قيمة ما لية
Terjemahnya: 
“Segala yang bernilai dan bersifat harta.” 

Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama 
Hanafiyah dan Jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat 
diraba, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa 
manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. 
Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta 
sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat 
ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia. 

Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah 
atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti yang 
mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. 

Perbedaan pendapat di atas berdampak pada perbedaan dalam 
menetapkan beberapa ketetapan yang berkaitan dengan hukum, 
terutama dalam hal gasab, pesewaan, dan waris. 

Ulama selain Hanafiyah memandang bahwa orang yang meng-
gasab sesuatu, kemudian memanfaatkannya maka selain harus 
mengembalikan barang, ia juga bertanggung jawab atas manfaat yang 
diambilnya. Adapun menurut ulama Hanafiyah, orang tersebut tidak 
bertanggung jawab atas manfaat yang diambilnya, kecuali kalau gasab 
barang yang tetap atau milik anak yatim, atau benda yang dipakai 
usaha, seperti meng-gasab hotel, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah 
beralasan bahwa harta tersebut sangat dibutuhkan dan akan 
menimbulkan pertentangan. 

Jika ditelaah secara seksama, setiap barang akan memiliki alasan 
sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni dibutuhkan 
oleh pemiliknya dan akan menimbulkan pertentangan bila di-gasab. 
Oleh karena itu, pada dasarnya setiap orang yang meng-gasab 
semestinya bertanggung jawab atas manfaat yang diambil dari benda 
tersebut. 
                                                 

13 Ibid., 
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Dalam persewaan menurut ulama Hanafiyah, persewaan 
berakhir dengan meninggalnya penyewa sebab manfaat bukanlah 
harta sehingga tidak dapat diwariskan. Menurut ulama selain 
Hanafiyah, persewaan tidak habis dengan meninggalnya penyewa 
dan dapat ditangguhkan sampai habisnya waktu penyewaan. 

Berkenaan dengan hak, seperti hak dalam khiyar syarat dan ru’yah, 
menurut ulama Hanafiyah tidak dapat diwariskan, sedangkan 
menurut ulama selain Hanafiyah dapat diwariskan. 

Sedangkan oleh T.M. Hasbi al-Shiddieqy, yang dimaksud dengan 
harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, 
dapat diperjualbelikan dan berharga. Konsekuensi  logis perumusan 
ini adalah:14 

a. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud. 
b. Babi bukanlah harta karena babi bagi umat Muslimin haram 

diperjualbelikan. 
c. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki 

nilai (harga) menurut ‘urf. 

Hanafiyah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang 
berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud 
dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti manfaat dan 
hak. 

B. Unsur-Unsur Harta 
Oleh Hendi Suhendi, harta menurut para fukaha terdiri atas dua 

unsur ‘ainiyah dan ‘urf. Unsur ‘ainiyah ialah bahwa harta itu ada 
wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara 
manusia tidak disebut harta tetapi termasuk milik atau hak. Unsur 
‘urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia 
atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali 
menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat 
maknawiah.  

                                                 
14 Hendi Suhendi, op.cit., h. 11. 
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Oleh Gufran A. Mas’adi menambahkan, dari beberapa pengertian 
yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa unsur harta ada 
empat,yaitu:15 

1. Bersifat materi (‘aniyah), atau mempunyai wujud nyata. 
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (qabilan littamliq) 
3. Dapat dimanfaatkan (qabilan lil intifa’) 
4. ‘Uruf (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya 

sebagai harta. 
 
C. Kedudukan Harta  

Diungkapkan dalam al-qur’an bahwa harta sebagai fitnah. 
Sebagaimana dalam Q.S. At-Taghabun/64 : 15;  

                      

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Dan di sisi 
Allah-lah pahala yang besar.”  

Juga dikatakan bahwa harta sebagai perhiasan hidup. 
Sebagaimana dalam Q.S. Al-Kahfi/18 : 46; 

            

Terjemahnya: 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”  

Di tempat lain dikatakan bahwa harta untuk memenuhi 
kebutuhan dan mencapai kesenangan sebagaimana dalam Q.S. Ali 
Imran/3 : 14; 

                                                 
15 Gufran A.Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002). 
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Terjemahnya: 
“(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa 
yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga).” 

Konsekuensi  logis atas ayat-ayat tersebut di atas, sebagaimana 
dikemukakan oleh Hendi Suhendi adalah:P15F

16 

1. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak 
Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil 
hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. 

2. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada 
kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh 
masyarakat melalui wakil-wakilnya. 

3. Harta perorangan dapat digunakan untuk umum, dengan syarat 
pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar. 

  
Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa penghamba harta adalah 

orang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi: 

  ينا ر لعن عبد ا لد ر هم (رواه ا للرتمذى) لعن عبد ا لد
Artinya: 
“Terkutuklah orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang 
yang menjadi hamba dirham.”  

Ada beberapa dalil, baik dari al-Qur’an maupun hadis yang 
dapat dikategorikan sebagai isyarat bagi umat Islam untuk memiliki 

                                                 
16 Ibid., h. 15. 
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kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan 
yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam yang 
hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau 
kemampuan dari segi ekonomi. Sementara itu, harta kekayaan tidak 
akan mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui usaha.  

D. Fungsi Harta 
Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat 

menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun 
yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki 
dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang 
dilarang syara dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati 
oleh manusia. 

Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap 
fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan cara 
mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, 
seperti mabuk,bermain wanita,judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang 
yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan 
hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.  

Dalam pembahasan ini, akan dikemukakan fungsi harta yang 
sesuai dengan ketentuan syara, antara lain:  
1. Kesempurnaan ibadah mahdhah, seperti shalat memerlukan  kain 

untuk menutup aurat.  
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT, sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.  
3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan 

generasi lemah (QS. An-Nisa : 9),  
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah 

SAW bersabda :  

اللهم اغفر ىل ىف ذنىب ووسع ىل ىف دارى وبارك ىل ىف رزقى. 
فسئل : ما  كرر مادد عو بذه الدعوات، يارسول اهللا. قال : 

وهل در كن من شىء؟  (رواه الطرب اىن) 
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Terjemahnya :  
“Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada 
makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi 
Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri.”  (HR.Bukhari 
dari Miqdam bin Madi Kariba) 

Dalam hadis lain dinyatakan :  

اللهم اىن  سألك اهلدى ولتقى ولعفاف والغىن  (رواه مسلم والرت 
عن ابن مسعود)  ميذى وابن ماجه

Terjemahnya :  
“Bukanlah orang yang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia 
untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan 
dunia, melainkan seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia dapat 
menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.” (HR. Bukhari) 

Adapun fungsi harta sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Hendi Suhendi sebagai berikut:  

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang 
khas (mahdah), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, 
seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan salat, bekal 
untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sadakah, hibah,dll.  

2. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan kepada Allah), sebab 
kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran 
sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan 
ketakwaan kepada Allah 

3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode 
berikutnya, sebagaimana firman Allah: terjemahnya Dan 
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar. (annisa:9). 

4. Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, nabi 
SAW bersabda : Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan 
masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan 
masalah akhirat untuk urusan dunia sehingga seimbang di antara 
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keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia 
kepada masalah akhirat (riwayat Bukhari). 

5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu karena 
menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit. Misalnya seseorang 
tidak bisa kuliah di Perguruan Tinggi bila ia tidak memiliki biaya. 

6. Untuk memutarkan (mentasyaruf) peranan-peranan kehidupan 
yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan 
miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah 
masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Untuk 
menumbuhkan silaturrahim, dan adanya perbedaan dan 
keperluan, misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil 
Galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka 
orang Bandung yang membutuhkan Galendo akan membeli 
produk orang Ciamis tersebut, begitu sebaliknya. Dengan begitu, 
terjadilah interaksi dan komunikasi silaturrahim dalam rangka 
saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu perputaran harta 
dianjurkan Allah dalam al-Qur’an: Supaya harta itu jangan hanya 
berdar di antara orang-orang kaya saja di antaramu. (al-Hasyr:7). 

E. Pembagian Harta  
Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap 

bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum 
(ketetapan). Namun, pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan 
beberapa bagian yang masyhur. 

1. Harta Muttaqawwim dan Ghair Muttaqawwin 

Harta muttaqawwin  yaitu : “Segala sesuatu yang dapat dikuasai 
dengan pekerjaan dan dibolehkan syara untuk memanfaatkannya, 
seperti macam-macam benda yang tidak bergerak, yang bergerak, dan 
lain-lain.”  

Ghair Muttaqawwin yaitu: “Sesuatu yang tidak dapat dikuasai 
dengan pekerjaan yang dilarang syara’ untuk memanfaatkannya, 
kecuali dalam keadaan mudarat, seperti khamar”. 

Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai harta 
muttaqawwin oleh nonmuslim. Oleh karena itu, umat Islam yang 
merusaknya harus bertanggung jawab. Adapun menurut ulama selain 
Hanafiyah, harta ghair mutaqawwin tetap dipandang muttaqawwin, 
sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti 
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peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat 
Islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya.  

Faedah Pembagian dari kedua jenis harta tersebut di atas dapat 
dilihat pada dua hal, yaitu: 

a. Sah dan Tidaknya Akad 

Harta muttaqawwim sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas 
muamalah, seperti hibbah, pinjam-meminjam, dan lain-lain, 
sedangkan harta ghair muttaqawwim tidak sah dijadikan akad dalam 
muamalah. Penjualan khmar, babi, dan lain-lain yang dilakukan oleh 
umat Islam adalah batal. Adapun pembelian sesuatu dengan barang-
barang  haram adalah fasid. Hal ini karena penjualan merupakan 
syarat terjadinya jual beli, sehingga batal, sedangkan harga adalah 
wasilah terjadinya akad, yakni syarat sah dalam muamalah sehingga 
fasid. Pendapat ini dikemukakan ulama Hanafiah.   

b. Tanggung Jawab Ketika Rusak  

Jika seseorang merusak harta muttaqawwim, ia bertanggung 
jawab untuk menggantinya. Akan tetapi, jika merusak ghair 
muttaqawwim, ia tidak bertanggung jawab. Menurut ulama 
Hanafiah, dalam merusak ghair muttaqawwim, ia tetap bertanggung 
jawab sebab harta tersebut dipandang muttaqawwim oleh non-
muslim. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa, harta ghair 
muttaqawwim tetap dipandang muttaqawwim sebab umat 
nonmuslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan 
yang diikuti oleh umat Islam.    

2. Harta Mitsli dan Qimi  

Harta mitsli adalah :  

ليس خبري كم من در ك الدنيا ال خر ده وال اخر لدنياه حىت 
يصيب منهما مجيعا فان الدنيابالغ اىل االخرة  (رواه البخارى) 

Artinya :  
“Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada 
perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau 
kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.”  
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Harta mitsli terbagi atas empat bagian, yaitu harta yang ditakar, 
seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta 
yang dihitung, seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter, 
seperti pakaian, pakan dan lain-lain.  

Harta Qimi adalah :  

ما كان حمرز بالفعل واباح الشرع االنتفاع به كأنواع العقارات  كل
واملطعومات وحنو ها   وملنقوالت

Artinya :  
“Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai 
persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya 
pada nilai, seperti binatang dan pohon.” 

Di antara faedah pembagian kepada mitsli dan qimi, antara lain :  

a. Menurut ulama Hanafiah, pada harta qimi tidak terjadi riba 
jika ada tambahan sebab harta qimi tidak ditimbang, seperti 
dibolehkan menjual satu kambing dengan dua kambing. 
Adapun tambahan pada harta mitsli dipandang riba. Untuk 
lebih jelas akan dibahas pada bab riba.  

b. Jika seseorang merusakkan harta mitsli, ia bertanggung 
jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya 
dengan harta yang sama dan sempurna, atau mendekati 
barang yang rusak. Adapun pada harta qimi, orang yang 
merusaknya dicukupkan mengganti dengan harta yang 
senilai dengan harta yang rusak tersebut.   

3. Harta Istihlaki dan Isti’mali  

Harta Istihlaki adalah harta yang dapat diambil manfaatnya 
dengan merusak zatnya. 

Di antara contoh harta istihlaki adalah macam-macam makanan, 
minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain-lain. Semua harta 
tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat diambil manfaatnya. 
Maksud kerusakan pada uang saku adalah menghabiskan dari 
pemiliknya. Dengan demikian, meskipun menurut zahir uang 
tersebut tidak rusak pada hakikatnya rusak, sebab pemilik tidak 
mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakan.  
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Harta isti’mal adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, 
sedangkan zatnya tetap (tidak berubah). 

Di antara contoh harta isti’mal adalah rumah, tempat tidur, 
pakaian, buku dan lain-lain. Apabila zat harta hilang ketika pertama 
kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta istihlaki. 
Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta isti’mali.  

Mengenai faedah pembagian dapat digambarkan dalam aktivitas 
ekonomi, harta istihlaki digunakan pada berbagai macam akad yang 
dimaksudkan untuk merusaknya, seperti qirad dan meminjam 
makan. Adapun harta isti’mali digunakan dalam beragam akad yang 
bertujuan untuk memakai harta tersebut, bukan untuk merusaknya, 
seperti sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.  

Namun demikian, ada juga akad yang tujuannya bukan hanya 
untuk merusak atau memakainya saja, tetapi untuk keduanya, seperti 
jual-beli.    

4. Harta aqar dan manqul  

Dalam mendefinisikan aqar dan manqul, ulama fikih terbagi dua. 
Menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliah :  

a. Manqul  

عن  ىب هر ير ة ر.ع. انه ص.م. كان ميتبغ عن الصالة عمن  
 مات وعليه دين مل يرتك له وفاء

Artinya :  
“Harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain, 
baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan 
keadaannya dengan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaannya 
dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang, 
barang dagangan, macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan 
diukur.” 
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b. Aqar  

يغفر للشهيد كل ذنب اال الدين  (رواه مسلم عن ابن عمر) 
Artinya :  
“Harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari suatu 
tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah, dan hal-hal yang 
membumi.” 

Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan tanaman menurut 
ulama Hanafiyah tidak termasuk aqar, kecuali kalau keduanya ikut 
pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah yang diatasnya ada 
bangunan atau pohon, bangunan dan pohon tersebut atau hal-hal lain 
yang menempel di tanah tersebut dihukumi aqar. Sebaliknya, jika 
hanya menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi aqar 
menurut ulama Hanafiyah hanyalah tanah, sedangkan selain itu aalah 
harta manqul.    

Ulama Malikiyah menyempitkan cakupan manqul dan 
memperluas pengertian aqar, artinya :  

“Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari suatu 
tempat ke tempat lain, dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya 
seperti pakaian, buku, dan sebagainya. Aqar adalah harta yang tidak 
dapat dipindahkan dan diubah pada asalnya, seperti tanah, atau 
mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada 
bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah dan 
pohon. Rumah setelah diruntuhkan berubah menjadi rusak, dan 
pohon menjadi kayu.”  

Di antara faedah pembagian harta menjadi aqar dan manqul pada 
hukum, antara lain :  

1) Menurut ulama Hanafiyah, tidak sah wakaf, kecuali pada harta 
aqar atau sesuatu yang ikut pada aqar. Sebaliknya jumhur ulama, 
berpendapat bahwa harta aqar dan manqul dapat diwakafkan.  

2) Iman Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dengan menyalahi ulama 
fikih lainnya, berpendapat dibolehkan menjual aqar yang belum 
diterima atau dipegang oleh pembeli pertama, sedangkan manqul 
dilarang menjualnya sebelum dipegang atau diserahkan kepada 
pembeli. 
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5. Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur  

Harta Mamluk adalah :  

هو الرابت  ىل الميكن نقله وحتويله اصال من مكان إىل اخر كالدور 
واالرض  

Artinya :  
“Sesuatu yang berada di bawah kepemilikan, baik milik perseorangan, 
maupun milik badan hukum, seperti pemerintahan dan yayasan.”   

Harta Mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik 
seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, 
pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan. 

Harta Mahjur adalah :  

ماله مرل اونظري ىف االسواق من غري دفاوت ىف اجزاءه او وحداده دفا 
ودايعتد به ىف التعل مل  

Artinya :  
“Sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan diisyaratkan 
memberikannya kepada orang lain, ada kalanya benda itu merupakan benda 
wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti 
jalan raya, mesjid, kuburan, segala harta yang diwakafkan.”  

 
Di antara faedah yang dapat diambil dari pembagian ini dalam 

bermuamalah adalah: Harta yang boleh didayagunakan (tasharuf) oleh 
seseorang adalah harta mamluk (harta yang berada di bawah 
kepemilikan seseorang), seperti jual beli, hibah, wakaf dan lain-lain. 
Faedah lainnya adalah tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah 
sesuai dengan kemampuan, usaha dan cara yang dibenarkan syara’. 
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6. Harta ‘Ain dan Dain  

Harta ‘ain ialah “harta yang berbentuk benda, seperti rumah, 
pakaian, kendaraan dan lainnya”. Adapun harta dayn ialah “ sesuatu 
yang berada dalam tanggung-jawab”. 

Hanafiyah tidak sependapat dengan pembagian tersebut sebab 
menurut ulama hanafiyah harta adalah sesuatu yang berwujud, maka 
sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap harta.  

Harta ‘ain dapat dibagi dua, yaitu:  

a. Harta ‘ain dzati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk 
yang dipandang harta karena memiliki nilai. Harta jenis ini 
meliputi: 
1) Benda yang dianggap harta yang boleh diambil 

manfaatnya, 
2) Benda yang dianggap sebagai harta yang ada 

sebangsanya, 
3) Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit 

dicari   seumpamanya, 
4) Benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat 

bergerak, 
5) Benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak 

bergerak. 
b. Harta ‘ain ghairu dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat 

dipandang sebagai harta karena tidak memiliki nilai, 
misalnya sebiji jagung. 

7. Harta yang dapat Dibagi dan tidak dapat Dibagi  

Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) adalah harta yang 
tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta 
tersebut dibagi-bagi, misalnya tepung dan lain-lain. 

Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi-bagi (mal ghair qabil li al-
qismah) adalah harta yang menimbulkan kerusakan jika harta tersebut 
dibagi-bagi, misalnya kursi dan lain-lain.  

8. Harta Pokok dan Harta Hasil  

Harta pokok adalah “harta yang mungkin darinya terjadi harta 
yang lain”. Sedangkan harta hasil adalah “harta yang terjadi dari 
harta yang lain”. Contoh dari kedua jenis harta ini adalah bulu domba 
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dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan 
bulu domba merupakan harta hasil. 

9. Harta Khas dan Harta ‘Am    

Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan 
yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa persetujuan 
pemiliknya. Sedangkan harta ‘am adalah harta milik umum (bersama) 
yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan II dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai unsur-unsur harta. 
2. Buat rumusan mengenai kedudukan harta. 
3. Buat rumusan mengenai pembagian harta. 
4. Buat rumusan mengenai fungsi harta. 

Rangkuman 

1. Unsur-unsur harta merupakan hal yang menjadi bagian yang 
pasti ada pada keadaan sebuah harta. Ada 4 unsur harta yang 
umum dikenal adalah: a. Bersifat materi (‘aniyah) atau 
mempunyai wujud nyata. b. Dapat disimpan untuk dimiliki 
(qabilan littamliq). c. Dapat dimanfaatkan (qabilan lil intifa’). d. ‘Urf 
(adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta. 

2. Kedudukan harta dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan Hadits, 
cukup banyak ayat dan hadis yang membicarakan harta. Secara 
garis besar Allah menjelaskan dalam beberapa penjelasan khusus 
yaitu: Harta sebagai fitnah, harta sebagai perhiasan hidup, harta 
untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan. 
Sedangkan dalam beberapa hadis Rasulullah menyatakan bahwa: 
Kecelakaan bagi penghamba harta, penghamba harta adalah 
orang terkutuk. 
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3. Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap 
bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum 
(ketetapan).  

4. Harta dalam keadaannya mempunyai fungsi-fungsi yang mesti 
ada padanya. Beberapa fungsi harta yaitu: menyempurnakan 
pelaksanaan ibadah yang khas (mahdah), meningkatkan 
keimanan (ketakwaan kepada Allah), meneruskan kehidupan 
dari satu periode ke periode berikutnya, menyelaraskan antara 
kehidupan dunia dan akhirat, mengembangkan dan menegakkan 
ilmu-ilmu, dan memutarkan (mentasyaruf) peranan-peranan 
kehidupan. 
 

Tes Formatif 

1. Jelaskan perbedaan pendapat para ulama mengenai harta yang 
tidak dapat diraba yang dikenal dengan manfaat! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud ‘urf sebagai salah satu unsur harta! 
3. Jelaskan apa faedah pembagian harta mutaqawwim dan ghair 

mutaqawwim! 
4. Sebutkan terjemahan hadis Rasulullah saw. yang menganjurkan 

adanya keseimbangan dalam mencari harta! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu 
yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama 
selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting 
adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat ini lebih umum 
digunakan oleh kebanyakan manusia. Manfaat yang dimaksud 
pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang 
dihasilkan dari benda yang tampak, seperti yang mendiami 
rumah atau mengendarai kendaraan. 

2. Salah satu unsur harta adalah ‘Uruf (adat atau kebiasaan). 
Maksud dari ‘urf sebagai salah satu unsur harta adalah bahwa 
sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta. Contoh yang 
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dapat diangkat adalah kotoran binatang yang oleh sebagian 
masyarakat sudah menjadikannya sebagai komoditas yang bisa 
menghasilkan uang. Kotoran binatang oleh sebagian masyarakat 
hanya melihatnya sebagai sampah yang tidak bernilai apa-apa 
tapi bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan bias 
mengubahnya menjadi kompos yang kemudian dijual ke pasar. 

3. Faedah pembagian harta ini ada dua: Pertama, Sah dan tidaknya 
akad. Harta muttaqawwim sah dijadikan akad dalam berbagai 
aktivitas muamalah, seperti hibah, pinjam-meminjam, dan lain-
lain. Sedangkan harta ghair muttaqawwim tidak sah dijadikan 
akad dalam muamalah. Penjualan khamar, babi, dan lain-lain 
yang dilakukan oleh umat Islam adalah batal. Adapun pembelian 
sesuatu dengan barang-barang  haram adalah fasid. Hal ini 
karena penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli, sehingga 
batal, sedangkan harga adalah wasilah terjadinya akad, yakni 
syarat sah dalam muamalah sehingga fasid. Pendapat ini 
dikemukakan ulama Hanafiah. Kedua, Tanggungjawab ketika 
rusak. Jika seseorang merusak harta muttaqawwim, ia 
bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi, jika 
merusak ghair muttaqawwim, ia tidak bertanggung jawab. 
Menurut ulama Hanafiah, dalam merusak ghair muttaqawwim, 
ia tetap bertanggung jawab sebab harta tersebut dipandang 
muttaqawwim oleh non-muslim. Selain Hanafiyah berpendapat 
bahwa, harta ghair muttaqawwim tetap dipandang 
muttaqawwim sebab umat nonmuslim yang berada di negara 
Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam.   

4. “Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia 
untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat 
untuk urusan dunia sehingga seimbang di antara keduanya, 
karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada 
masalah akhirat (riwayat Bukhari). 
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B A B 

III A K A D 

A.  Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian akad, rukun-

rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad,  khiyar dalam 
akad, dan  berakhirnya akad. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai definisi akad, rukun akad, 

syarat-syarat akad, macam-macam akad, khiyar dalam akad dan 
berakhirnya akad. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin 
pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut. 

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi akad. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun akad. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat akad. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam akad. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan khiyar dalam akad. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan berakhirnya akad. 
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DEFINISI AKAD, RUKUN-RUKUN AKAD, SYARAT-
SYARAT AKAD, MACAM-MACAM AKAD, KHIYAR 

DALAM AKAD DAN BERAKHIRNYA AKAD 

A. Pengertian Akad 
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqdu yang secara etimologi 

berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-Ittifaq). Secara 
terminologi fikih, akad didefinisikan dengan: Pertalian ijab 
(pernyataan melakukan ikatan dan kabul) sesuai dengan kehendak 
syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Perkataan Aqdu 
mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang 
mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji 
tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan 
janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua 
orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang 
lain.  

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan 
akad ialah “perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang 
menetapkan keridhaan kedua belah pihak”. Sedangkan ada pula yang 
mendefinisikannya, akad ialah “berkumpulnya serah terima di antara 
dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua 
pihak”. 

B. Rukun-Rukun Akad 
Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:17 

1. ‘‘aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-
masing pihak, satu orang ahli waris sepakat untuk memberikan 
sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. 
Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak 
(‘‘aqid Ashli) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.  

                                                 
17 Ibid., h. 47. 
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2. Ma’qud ‘alay, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 
(pemberian), utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah, 
dll. 

3. Maudu al-Akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad dalam 
akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan 
barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan 
pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya 
pengganti.  

4. Shigat al-Akad, ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah 
perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang dia 
ucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam 
pengamalan dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang 
lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 
terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan 
majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel 
dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shigat al-akad adalah:18 

a. Shigat al-akad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab 
kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya 
seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih 
kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah 
benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. 
Kalimat yang lengkapnya ialah: “aku serahkan benda ini 
kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”. 

b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul antara yang berijab dan 
yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang 
berkata: ”aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, 
tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “aku terima benda ini 
sebagai pemberian”. Perbedaan dalam ijab dan kabul akan 
menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam. 

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau 

                                                 
18 Ibid., h. 47-48. 
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ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling 
merelakan.  

C. Syarat-Syarat Akad 
Setiap akad mempunyai syarat yang wajib disempurnakan. 

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam: 19 

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum 
yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai 
berikut: 
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).  
b. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 

orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan 
(mahdur), dan karena boros. 

c. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
d. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid 
yang memiliki barang. 

e. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti 
jual beli khamar. 

f. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila 
rahn (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah. 

g. Ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. 
Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya 
sebelum kabul maka batallah ijabnya. 

h. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang 
yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul maka ijab 
tersebut menjadi batal. 

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, syarat khusus ini dapat juga 
disebut syarat idofi (tambahan) yang harus ada disamping syarat 
yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Hasbi ash-Shiddiqy, op.cit., h. 27-28. 
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D. Macam-Macam Akad 
Pembagian akad dapat dilihat dari aspek yang berbeda-beda 

yaitu:20 

1. Akad shahih dan ghairu shahih 

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan hukum dibedakan 
menjadi dua. Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh 
persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (‘aqidain, shigatul 
akad, maudu’ul akad dan mahallul akad). Akibat hukum yang 
ditimbulkan berlaku sejak berlangsungnya akad. Misalnya jual beli 
bagi pihak yang cakap hukum atas mal mutakallim, dengan tujuan 
untuk memindahkan kepemilikan secara sah. Setelah ijab kabul 
terjadi otomatis pemilikan benda berpindah tangan kepada pembeli 
dan penjual berhak atas pembayaran barang, sepanjang tidak ada 
khiyar. 

Akad ghairu shahih adalah akad yang sebagian unsurnya 
(rukunnya) tidak terpenuhi. Misalnya sewa-menyewa rumah yang 
digunakan untuk berbuat mesum.  

Yang dimaksud akad batil bagi golongan hanafiah adalah akad 
yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat 
akadnya bertentangan dengan ketentuan syariat seperti akad orang 
gila atau karena objeknya tidak dapat dikenai hukum akad. Akad 
bathil ini oleh mereka tidak menimbulkan akibat hukum. Akad fasid 
menurut mereka yakni prinsipnya tidak bertentangan dengan syarat 
namun ada sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara’ yang dapat 
menyebabkan cacatnya irodah misalnya terdapat unsur paksaan. 
Pihak yang dirugikan dapat menjatuhkan fasakh (pembatalan akad) 
baik secara langsung maupun melalui hakim, sekalipun telah terjadi 
serah terima. Ada dua syarat yang menjadi pertimbangan: Satu, 
bendanya masih utuh. Dua, bendanya belum ditasharrufkan pada 
orang lain. 

 

 

                                                 
20 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Jilid IV; Beirut: Dar al-Fikr, 

1984), h. 240. 
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Bagi ulama Malikiyah dan Hanafiah membedakan akad shahih 
pada dua hal: 

a. Akad nafidz, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang cakap 
dan mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat 
hukumnya seketika berlangsungnya akad dapat berlaku. 

b. Maukuf, yaitu dilakukan oleh orang yang cakap tapi tidak 
mempunyai kewenangan terhadap akad. Akibat hukumnya 
adalah digantungkan (maukuf) pada izin dari pihak yang 
berwenang. Oleh ulama atau fukaha syafi’yah dan Hanabilah 
akad ini dinamai akad yang batal.  

Akad nafidz dapat dibedakan menjadi dua, akad lazim dan ghairu 
ladzim. Akad lazim adalah  salah satu dari dua pihak tidak dapat 
mengajukan fasakh kecuali atas kesepakatan pihak lain. Sedangkan 
ghairu lazim dimana kedua belah pihak atau salah satunya 
mempunyai hak fasakh tanpa kesepakatan pihak lain. 

Dari segi kepastian hukum dan dapat atau tidaknya menerima 
upaya fasakh, akad dibedakan menjadi empat macam: 

1) Akad lazim yang tidak dapat dikenakan fasakh. Misalnya akad 
nikah yang tidak dapat difasakhkan meskipun berdasarkan 
kesepakatan melalui iqolah (berdasarkan kesepakatan kedua 
pihak). Namun dapat diakhiri melalui tata cara yang ditetapkan 
oleh syariat Islam yakni dengan talaq dan khuluq.  

2) Akad lazim yang dapat dikenakan fasakh. Maksudnya akad yang 
dapat diurungkan melalui iqalah (berdasarkan kesepakatan kedua 
pihak). Jenis ini berlau pada akad muawwadah al-maliyah, 
contohnya jual beli, ijarah dll.  

3) Akad yang lazim (mengikat) terhadap salah satu pihak. 
Contohnya akad rahn dan kaffalah. Keduanya bersifat mengikat 
bagi pihak rahin dan kafil namun tidak mengikat bagi pihak 
murtahin dan mahfullah.  

4) Akad yang tidak lazim (tidak mengikat ) terhadap kedua pihak. 
Dalam hal ini kedua pihak memiliki hak fasakh dan rujuk 
(menarik kembali), misalnya akad wadiah, ariyah, wakalah, syirkah, 
mudharabah. Pada kelima akad ini sewaktu-waktu pihak dapat 
memfasakh akad. Termasuk jenis ini adalah wasiat, dimana pihak 
yang berwasiat dan berhibah berhak menariknya kembali 
demikian juga yang berhibah berhak juga membatalkannya. 
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2. Akad Musamma dan Ghairu Musamma. 

Kedua jenis akad ini dibedakan dari segi penamaan yang 
dinyatakan oleh syara’. Akad yang disebutkan oleh syara’ dengan 
terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad 
musamma. Misalnya akad bai’, ijarah, syirkah, wasiat dan lain 
sebagainya. Adapun akad ghairu musamma adalah akad yang tidak 
disebutkan dengan terminologi tertentu oleh syara’ dan tidak pula 
dijelaskan akibat hukum yang ditinggalkannya. Jenis akad ini 
berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan 
zaman. Misalnya akad jual beli lewat internet, Multi Level Marketing 
(MLM), dll.  

Dari maksud dan tujuannya, dapat dibedakan menjadi tujuh 
macam akad: 

a. Akad al-Tamlikiyyah, yaitu akad yang dimaksud sebagai 
proses pemilikan, baik benda maupun manfaat benda. Jika 
akad ini dilaksanakan dengan saling memberi dan menerima 
dinamakan akad mwawadhah, misalnya jual beli dan ijarah. 
Jika akad ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakan 
akad tabarru’, seperti hibah, wakaf dan ariyah (pinjam-
meminjam). 

b. Akad al-Isqoth, yaitu akad yang dimaksudkan menggugurkan 
hak baik disertai dengan imbalan atau tidak. Jika tidak 
disertai imbalan dinamakan akad isqoth al-mahdhi, seperti 
akad menjatuhkan khulu’ tanpa iwadh, permaafan terhadap 
qisas, pembebasan utang. Apabila akad isqoth ini disertai 
imbalan dinamakan isqoth al-Muawwadhah. 

c. Akad al-Ithlaqh, adalah akad yang menyerahkan suatu 
urusan dalam tanggung jawab orang lain seperti wakalah atau 
perwakilan dan tawliyah atau penyerahan kuasa. 

d. Akad al-Taqyid, yaitu akad yang berkewajiban mencegah 
seseorang bertasharruf, seperti pencabutan kewenangan, 
wasiat, pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat 
mental. 

e. Akad al-Tawtsiq, yaitu akad yang dimaksudkan untuk 
menanggung piutang seseorang atau menjaminnya, seperti 
yang terjadi pada akad kaffalah, hawalah dan rahn (gadai). 
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f. Akad al-Isytiraq, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja 
sama dan berbagi hasil, seperti yang belaku pada berbagai 
macam akad syirkah, di antaranya adalah mudharabah. 

g. Akad al-Hifdh, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga 
harta benda, seperti akad wadiah. 

 

3. Akad ‘Ainiyah dan ghairu ‘Ainiyah. 

Perbedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad 
‘ainiyah adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan 
harta benda objek akad. Seperti hibah, ariyah, wadiah, rahn dan qard. 
Sedangkan akad ghairu ‘ainiyah adalah akad yang kesempurnaannya 
hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak 
mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang 
disebutkan dimuka termasuk jenis akad ghairu ‘ainiyah. 

E. Khiyar dalam Akad 
Telah dinyatakan  pada pembahasan sebelumnya bahwa akad 

lazim adalah akad yang telah mempunyai kepastian hukum sehingga 
masing-masing pihak tidak berhak memfasakh dan membatalkannya 
dengan alasan khiyar. 

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh ‘‘aqidain untuk memilih 
antara melanjutkan atau membatalkan akad, dalam hal khiyar syarat 
dan khiyar ‘aib. Atau hak memilih salah satu dari beberapa pilihan 
benda, jika itu khiyar ta’yin. Sebagian khiyar bersumber dari 
kesepakatan pihak ‘aqid kalau itu khiyar syarat dan ta’yin, namun 
bersumber dari syara’ jika itu khiyar ‘aib. 

Ada lima jenis khiyar yang paling populer, yaitu: P20F

21 

Pertama, Khiyar Syarat. 

Pengertian khiyar syarat menurut ulama fiqh adalah: 
 

ان يكون ألحد العقدين اولكيلهما اولغريمها احلق يف فسخ العقد او 
 إمضائه خالل مدة معلومة

                                                 
21 Ibid., h. 250. 
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Artinya:  
“Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-
masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas 
pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.” 

Misalnya, seorang pembeli berkata, “saya beli dari kamu barang 
ini, dengan catatan saya ber-khiyar (pilih-pilih) selama sehari atau tiga 
hari.” Khiyar disyariatkan antara lain untuk menghilangkan unsur 
kelalaian atau penipuan bagi pihak yang akad. 
Kedua, Khiyar Majlis 

Khiyar majlis menurut pengertian ulama fiqh adalah: 

ان يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد مادام يف جملس العقد مل 
 يتفر قابابدا�ا خيري احدمها االخر فيختار لزوم العقد

Artinya: 
“Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi 
masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum terpisah. Keduanya 
saling memilih sehingga muncul kelaziman akad. 

Khiyar majlis dikenal di kalangan ulama Syafi’yah dan 
Hanabilah. 

Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak 
telah berpisah atau memilih. Hanya saja, khiyar majlis tidak dapat 
berada pada setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang 
sifatnya pertukaran, seperti jual-beli, upah-mengupah dan lain-lain. 

Ketiga, Khiyar ‘Aib (cacat) 

Arti khiyar ‘aib (cacat) menurut ulama fiqh adalah : 

يكون ألحد العاقدين احلق يف فسخ العقد اوامضائه اذا وجد  ان
 عيب يف احد البد لني ومل يكن صاحبه عا ملا به وقت العقدز
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Artinya : 
“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk 
membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditentukan ‘aib (kecacatan) 
dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui 
pemiliknya waktu akad.” 

Dengan demikian, penyebab, khiyar aib adalah adanya cacat dan 
barang yang dijual-belikan (ma’qud alaih) atau harga (tsaman), karena 
kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan 
yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. 

Ketetapan adanya khiyar mensyaratkan adanya barang 
pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada 
keridaan dari yang akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya 
kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Khiyar ‘aib 
disyariatkan dalam islam, yang didasarkan pada hadis-hadis yang 
cukup banyak. 

Keempat, Khiyar Syarat 

Khiyar syarat yaitu hak ‘‘aqidain untuk melangsungkan akad atau 
membatalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan 
ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli 
barang dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”. 
Sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang 
berakad dari unsur kecurangan akad. Khiyar ini hanya berlaku pada 
akad ladzim yang dapat menerima upaya fasah, seperti jual beli, 
ijarah, muzaro’ah, musyaqah, mudharabah, kafalah, hawalah dan 
lain-lain. Khiyar syarat ini tidak beraku pada akad  ghairu lazimah, 
seperti wakalah, ariyah, wadi’ah, hibah dan wasiat. Khiyar syarat ini juga 
tidak berlaku pada akad lazima yang tidak menerima upaya fasah, 
seperti akad nikah, talak, dan khulu’. 

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut:  

1. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya. 
2. Berakhirnya batas waktu khiyar. 
3. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut 

terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan 
berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi 
dalam penguasaan pembeli maka berakhirlah khiyar namun 
tidak membatalkan akad. 
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4. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan 
pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur 
atau mengembang. 

5. Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mashab Hanfiyah 
dan Hanabilah. Sedangkan mashab Malikiyah dan Syafi’yah 
berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli 
waris ketika shahibul khiyar wafat. 

Kelima, Khiyar Ta’yin 

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan 
atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. Khiyar ini 
hanya berlaku pada akad muawwadhah al-maliyah yang mengakibatkan 
perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini 
merupakan konsep fuqaha Hanafiyah. 

Imam Syafi’ dan Ahmad Ibnu Hambal menyangkal konsep khiyar 
ta’yin ini dengan alasan bahwa salah satu syarat objek aqad adalah 
harus jelas. 

Keabsahan  khiyar ta’yin menurut fuqaha mazhab Hanafiyah haus 
memenuhi tiga syarat yaitu: 

1. Maksimal berlaku pada tiga pilihan objek aqad. 
2. Sifat dan nilai benda yang menjadi objek pilihan harus setara 

dan harganya harus jelas. Jika sifat dan nilai masing-masing 
benda maka tidak ada artinya khiyar ta’yin ini. 

3. Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari. 

F. Berakhirnya Akad 
Dalam bukunya Nasrun Haroen, para ulama fikih menyatakan 

bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:22 

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai 
tenggang waktu. 

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu 
sifatnya tidak mengikat. 

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap 
berakhir jika: 

                                                 
22 Lihat Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

58-59. 
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a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah 
satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. 

b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. 
c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 
d. Tercapainya tujuan akad sampai sempurna. 

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam 
hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa tidak semua 
akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
melaksanakan akad itu. Akad yang berakhir dengan wafatnya 
salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad 
sewa menyewa, al-rahn, al-Kaffalah, al-Syirkah, al-wakalah dan al-
muzaraah. Akad juga akan berakhir dalam bai’ al-fudul (suatu 
bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada 
persetujuan orang lain) apabila tidak terdapat persetujuan dari 
pemilik modal.  

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan III dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad. 
2. Buat rumusan mengenai macam-macam akad. 
3. Buat rumusan mengenai khiyar dalam akad. 
4. Buat rumusan mengenai berakhirnya akad. 

Rangkuman 

1. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut: 
a. ‘‘aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing 

pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 
orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya 
masing-masing pihak, satu orang ahli waris sepakat untuk 
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri 
dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang 
orang yang memiliki hak (‘‘aqid Ashli) dan merupakan wakil 
dari yang memiliki hak.  
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b. Ma’qud ‘alay, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti 
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad 
hibah (pemberian), utang yang dijamin seseorang dalam 
akad kafalah, dll. 

c. Maudu al-Akad, yaitu tujuan atau maksud pokok 
mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan 
pokok akad dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya 
yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli 
dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad ijarah yaitu 
memberikan manfaat dengan adanya pengganti.  

d. Shigat al-Akad, ialah ijab Kabul. Ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 
Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang 
berakad pula yang dia ucapkan setelah adanya ijab. 
Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini adalah 
bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan 
pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 
berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, 
pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli 
menerima majalah tersebut dari petugas pos.  

2. Pembagian akad dapat dilihat dari aspek yang berbeda-beda 
yaitu: Pertama, dari segi pemenuhan terhadap syarat dan hukum 
dibedakan menjadi akad shahih dan ghairu shahih. Akad shahih 
adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku 
pada setiap unsur akad (‘aqidain, shigatul akad, maudu’ul akad dan 
mahallul akad), misalnya jual beli. sepanjang tidak ada khiyar. 
Akad ghairu shahih adalah akad yang sebagian unsurnya 
(rukunnya) tidak terpenuhi. Misalnya sewa-menyewa rumah 
yang digunakan untuk berbuat mesum. Kedua, dari segi 
kepastian hukum dan dapat atau tidaknya menerima upaya 
fasakh, akad dibedakan menjadi empat macam: 1. Akad lazim 
yang tidak dapat dikenakan fasakh. 2. Akad lazim yang dapat 
dikenakan fasakh. 3. Akad yang lazim (mengikat) terhadap salah 
satu pihak. 4. Akad yang tidak lazim (tidak mengikat ) terhadap 
kedua pihak. Dalam hal ini kedua pihak memiliki hak fasakh dan 
rujuk (menarik kembali). Ketiga,  dari segi penamaan yang 
dinyatakan oleh syara’, dalam hal ini terbagi dua yaitu:  Akad 
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Musamma adalah Akad yang disebutkan oleh syara’ dengan 
terminologi tertentu beserta akibat hukumnya. Sedangkan   
Ghairu Musamma adalah akad yang tidak disebutkan dengan 
terminologi tertentu oleh syara’ dan tidak pula dijelaskan akibat 
hukum yang ditinggalkannya. Keempat, dari maksud dan 
tujuannya, dapat dibedakan menjadi tujuh macam akad: Akad al-
Tamlikiyyah, akad al-Isqoth, akad al-Ithlaqh, akad al-Taqyid,  akad 
al-Tawtsiq, akad al-Isytiraq, dan akad al-Hifdh. Kelima, dari sisi 
penyempurnaan akad. Dari segi ini terbagi dua yaitu akad 
‘ainiyah dan ghairu ‘ainiyah. Akad ‘ainiyah adalah akad yang harus 
disempurnakan dengan penyerahan harta benda objek akad. 
Seperti hibah, ariyah, wadiah, rahn dan qard. Sedangkan akad 
ghairu ‘ainiyah adalah akad yang kesempurnaannya hanya 
didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak 
mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima 
yang disebutkan dimuka termasuk jenis akad ghairu ‘ainiyah. 

3. Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh ‘‘aqidain untuk memilih 
antara melanjutkan atau membatalkan akad, dalam hal khiyar 
syarat dan khiyar ‘aib. Atau hak memilih salah satu dari beberapa 
pilihan benda, jika itu khiyar ta’yin. Sebagian khiyar bersumber 
dari kesepakatan pihak ‘aqid kalau itu khiyar syarat dan ta’yin, 
namun bersumber dari syara’ jika itu khiyar ‘aib. 

4. Suatu akad dapat berakhir apabila: a. Apabila akad itu 
mempunyai tenggang waktu. b. Dibatalkan oleh pihak-pihak 
yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam 
akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 
jika: Jual beli itu fasad, berlakunya khiyar (syarat, aib, atau 
rukyat), akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan 
tercapainya tujuan akad sampai sempurna. c. Salah satu pihak 
yang berakad meninggal dunia.  
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Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian akad menurut bahasa dan istilah! 
2. Jelaskan obyek akad sebagai salah satu rukun akad! 
3. Jelaskan syarat-syarat akad! 
5. Jelaskan Pembagian macam-macam akad yang dilihat dari aspek 

akad shahih dan ghairu shahih!  
6. Jelaskan tentang khiyar ‘aib! 
7. Jelaskan pandangan ulama mengenai akad yang dinyatakan 

berakhir disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqdu yang secara etimologi 
berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-Ittifaq). Secara 
terminologi fikih, akad didefinisikan dengan: Pertalian ijab 
(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul sesuai dengan 
kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. 
Dengan kata lain menurut yang dimaksud dengan akad ialah 
“perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang 
menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.  

2. Obyek akad (maudhu’ al-aqd) adalah benda-benda yang 
diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, 
dalam akad hibah (pemberian), utang yang dijamin seseorang 
dalam akad kafalah, dll. 

3. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:   
a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum 
yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai 
berikut: 
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).  
2) Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 

orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan 
(mahdur), dan karena boros. 

3) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
4) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid 
yang memiliki barang. 
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5) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti 
jual beli. 

6) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila 
Rahn (gadai ) dianggap sebagai imbangan amanah. 

7) Ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadinya 
Kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali 
ijabnya sebelum Kabul maka batallah ijabnya. 

8) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang 
yang berijab telah berpisah sebelum adanya Kabul maka ijab 
tersebut menjadi batal. 

b. Syarat–syarat yang bersifat khusus, syarat khusus ini dapat juga 
disebut syarat idofi (tambahan) yang harus ada disamping syarat 
yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. 

4. Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan hukum dibedakan 
menjadi dua. Pertama, Akad shahih adalah akad yang memenuhi 
seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad 
(‘aqidain,shigatul akad,maudu’ul akad dan mahallul akad). Akibat 
hukum yang ditimbulkan berlaku sejak berlangsungnya akad. 
Misalnya jual beli bagi pihak yang cakap hukum atas mal 
mutakallim, dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan 
secara sah. Setelah ijab Kabul terjadi otomatis pemilikan benda 
berpindah tangan kepada pembeli dan penjual berhak atas 
pembayaran barang, sepanjang tidak ada khiyar. Kedua, aAkad 
ghairu shahih adalah akad yang sebagian unsurnya (rukunnya) 
tidak terpenuhi. Misalnya sewa-menyewa rumah yang 
digunakan untuk berbuat mesum.   

5. Khiyar ‘aib adalah: “keadaan yang membolehkan salah seorang 
yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau 
menjadikannya ketika ditentukan ‘aib (kecacatan) dari salah satu 
yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui 
pemiliknya waktu akad”. Dengan demikian, penyebab, khiyar aib 
adalah adanya cacat dan barang yang dijual-belikan (ma’qud alaih) 
atau harga (tsaman), karena kurang nilainya atau tidak sesuai 
dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti 
kecacatannya ketika akad. Ketetapan adanya khiyar 
mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara 
jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridaan dari yang akad. 
Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang 
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pengganti tidak diperlukan lagi. Khiyar ‘aib disyariatkan dalam 
Islam, yang didasarkan pada hadis-hadis yang cukup banyak. 

6. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa tidak 
semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak 
yang melaksanakan akad itu. Akad yang berakhir dengan 
wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya 
akad sewa menyewa, al-rahn, al-Kaffalah, al-Syirkah, al-wakalah dan 
al-muzaraah. Akad juga akan berakhir dalam bai’ al-fudul (suatu 
bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada 
persetujuan orang lain) apabila tidak terdapat persetujuan dari 
pemilik modal.  
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B A B 

IV 
JUAL-BELI 
(AL-BAI’) 

A.  Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian jual beli, 

landasan jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, hukum (ketetapan) 
al-bai’ beserta pembahasan barang dan harga, hukum dan sifat jual-
beli, dan  macam-macam jual-beli. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian jual beli, landasan 

jual beli dan rukun jual beli, syarat jual-beli, hukum (ketetapan) bai’ 
beserta pembahasan barang dan harga, Hukum dan Sifat Jual-Beli, 
dan macam-macam jual-beli. Kemudian buatlah intisari/ringkasan 
tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan 
tersebut. 

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian jual beli. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan jual beli. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun jual beli. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat jual-beli. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum (ketetapan) al-bai’ 

beserta pembahasan barang dan harga. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum dan sifat jual beli. 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam jual beli. 
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PENGERTIAN JUAL BELI, LANDASAN JUAL BELI, RUKUN 
JUAL BELI, SYARAT JUAL-BELI, HUKUM JUAL BELI, 

SIFAT JUAL BELI, DAN MACAM-MACAM JUAL BELI. 

A. Pengertian Jual-Beli 
 Menurut bahasa jual beli berarti al-bai’, al-tijarah. Berkenaan 
dengan kata al-tijarah, dalam al-Qur’an surat Fathir ayat 29 
dinyatakan: 

 ...           

Terjemahnya: 
“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”  

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda 
pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:P22F

23 

1.  Menurut ulama Hanafiyah:   

 ُمَباَدَلُةَماٍل ِمبَاٍل َعَلى َوْخٍه َخمُْصْوصٍ 
Artinya: 
“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 
dibolehkan).” 

2.  Menurut Imam Nawawi: 

 ُمَقابـََلُةَماٍل ِمبَاٍل َمتِْلْيَكا
Artinya: 
“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.” 

3.  Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni: 
 

 ُمَباَدَلُةاْلَماِل بِاْلَماِل َمتِْلْيًك َوَمتَلًُّكا
Artinya: 
“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.” 

                                                 
23 Rahmat Syafei, op.cit., h. 73-74. 
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Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli 
adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara 
sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-
benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan 
yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 

B. Landasan Jual-Beli 
Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar 
disyariatkan jual beli  berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijma’, yakni:  

1.  Al-Qur’an, di antaranya: 

  ...       ... 

Terjemahnya: 

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba...” (QS. Al-Baqarah/2:275) 

...          ... 

Terjemahnya: 
 “...Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...” 
(QS. An-Nisaa/4’:29) 

2. As-sunnah, di antaranya: 

ُسِئَل النَِّيبُّ ص.م : َايُّ اْلَكْسِب َاْطَيُب؟ فـََقالَ : َعَمُل الرَُّجِل 
ُرْورٍ . (رواه البزار وصححه احلاكم عن  بَِيِدِه وَُكلُّ بـَْيٍع َمبـْ

 رفاعة ابن الرافع) 
Artinya: 
“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau 
menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli 
yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah 
Ibn Rafi’) 
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Maksud mabrur dalam hadist di atas adalah jual-beli yang 
terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. 

َا اْلبَـْيُع َعْن دـََراٍض (رواه البيهقى وابن ماجه)   َوِامنَّ
Artinya: 
“Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR. Baihaqi dan 
Ibnu Majjah) 

3.  Ijma’  

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan 
atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus 
diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 

 
C. Rukun Jual-Beli 

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi 
perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli 
hanya ada satu yaitu ijab dan qabul  yang menunjukkan pertukaran 
barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.P23F

24
P  

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:P24F

25 

a. Bai’ (pihak penjual) 
b. Mustari (pihak pembeli) 
c. Shighat (ijab dan qabul). 
d. Ma’qud ‘alaih (benda atau barang yang diperjualbelikan). 

D. Syarat Jual-Beli 
Secara umum terdapat empat macam syarat yang berkaitan 

dengan jual-beli, yaitu syarat terjadinya akad (in’iqad), syarat sahnya 
akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. 

 

                                                 
24 Lihat Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 78. 
25 Ibid., 
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Syarat jual-beli Menurut Mazhab Hanafiyah26 

Syarat terjadinya akad (in’iqad) 
Syarat in’aqad  ini terdiri dari: 
1. Berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad). ‘Aqid harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: a) Berakal dan mumayyiz yang 
dalam hal ini harus cakap bertindak hukum.  

2.  Syarat yang berkaitan dengan akad tersebut. Syaratnya yaitu 
harus sesuai antara ijab dan qabul dan berlangsung dalam majlis 
akad.  

3.  Yang berkaitan dengan obyek jual-beli (Ma’qud ‘alaih), yaitu: a) 
Barangnya ada. b) Berupa mal mutaqawwim. c) Milik sendir dan 
d) Dapat diserahterimakan ketika akad. 

Syarat Sah Akad (shihhah) 
Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus: 
1.  Syarat umum 

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk 
jual-beli yang telah ditetapkan syara’. Di antaranya adalah syarat-
syarat yang telah disebutkan di atas. Juga terhindar kecacatan 
jual-beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan 
waktu (tauqit), penipuan (gharar), kemudaratan, dan persyaratan 
yang merusak lainnya.  

2. Syarat Khusus 

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang 
tertentu. Jual-beli harus memenuhi persyaratan berikut: 

a. Barang yang diperjual-belikan harus dapat dipegang, yaitu 
pada jual-beli benda yang harus dipegang sebab apabila 
dilepaskan akan rusak atau hilang.  

b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual-beli amanat. 
c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada 

jual-beli yang bendanya ada di tempat.  
d. Terpenuhi syarat penerimaan.   
e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual-

beli yang memakai ukuran atau timbangan.  

                                                 
26 Lihat Wahbah al-Zuhaily, op.cit., h. 354-386. 
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f. Barang yang diperjual-belikan sudah menjadi tanggung 
jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang 
masih berada di tangan penjual.  

Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)  
Dalam hal syarat nafadz terdapat dua syarat: 
1.  Benda dimiliki ‘aqid atau berkuasa untuk akad 
2.  Pada benda tidak terdapat milik orang lain.  

Syarat Lujum (kemestian) 

Syarat ini hanya ada satu, yakni akad jual-beli harus terlepas atau 
terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak 
yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad. (Lihat bahasan 
tentang khiyar). 

Menurut Madzhab Maliki 

Fuqaha Malikiyah merumuskan syarat jual-beli yang berkenaan 
dengan ‘aqid (orang yang akad), shighat, dan ma’qud ‘alaih (barang) 
sebagai berikut:27 

Syarat ‘aqid yaitu penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat 
tiga syarat, ditambah satu bagi penjual: 1) Penjual dan pembeli harus 
mumayyiz. 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang 
dijadikan wakil. 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli 
berdasarkan paksaan adalah tidak sah. 4) Penjual harus sadar dan 
dewasa. 

Syarat dalam Shighat: 1)  Tempat akad harus bersatu. 2) 
Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. Di antara ijab dan qabul 
tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari 
salah satu ‘aqid secara adat. 

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli, yaitu: 1) Bukan 
barang yang dilarang syara’. 2) Harus suci, maka tidak dibolehkan 
menjual khamar, dan lain-lain.  3) Bermanfaat menurut pandangan 
syara’. 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.  5) Dapat 
diserahkan.  

                                                 
27 Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wa al-Nihayat al-Muqtashid (Jilid II; Beirut: Dar 

al-Fikr, t.t), h. 125-127. 
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Starat Jual-Beli Menurut Madzhab Syafi’iyah 

Ulama Syafi’yah mensyaratkan jual-beli sebagai berikut:28)  
 Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid: 1) Dewasa atau sadar. 2) 
Tidak dipaksa atau tanpa hak. 3) Islam.  4) Pembeli bukan musuh.  

Syarat yang berkaitan dengan shighat:1) Berhadap-hadapan. 2) 
Ditujukan pada seluruh badan yang akad. 3) Qabul diucapkan oleh 
orang yang dituju dalam ijab.  4) Harus menyebutkan barang atau 
harga. 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud). 6) 
Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.  7) Ijab qabul tidak 
terpisah. 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan 
lain. 9) Tidak berubah lafazh.  10) Bersesuaian antara ijab dan qabul 
secara sempurna. 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak 
berhubungan dengan akad. 12) Tidak dikaitkan dengan waktu. 

Syarat yang berkaitan dengan Ma’qud Alaih (Barang): 1) Suci. 2) 
Bermanfaat. 3) Dapat diserahkan. 4) Barang milik sendiri atau menjadi 
wakil orang lain.  5) Jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan 
akad. 

Syarat Jual-Beli Menurut Madzhab Hambali 

Ulama Hambali menetapkan persyaratan jual-beli sebagai 
berikut:29  

Syarat yang terkait dengan ‘aqid : 1) Dewasa (baligh dan berakal). 
2) Ada keridaan.  

Syarat yang terkait dengan shighat: 1) Berada di tempat yang 
sama. 2) Tidak terpisah antara ijab dan qabul.  3) Tidak dikaitkan 
dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. 

Syarat berkaitan dengan Ma’qud ‘alaih: 1) Harus berupa harta 
yang bernilai bagi syara’.  2)  Milik penjual secara sempurna. 3) 
Barang dapat diserahkan ketika akad. 4) Barang diketahui oleh 
penjual dan pembeli.  5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang 
akad. 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.  

 

                                                 
28)  Wahbah al-Zuhaily, op. cit., h. 389-393. 
29 Ibid., h. 393-397. 
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E. Hukum Jual-Beli  
Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, para ulama fiqh 

mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli adalah mubah (boleh). 
Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi 
(pakar fiqh Maliki), dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali dkk.30, 
hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberi 
contoh ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang sehingga 
stock hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang 
melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga yang 
ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah 
boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai 
dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Halam hal ini 
menurutnya, pedagang itu wajib menual barangnya sesuai dengan 
ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa 
yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya 
boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan 
boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh 
memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib 
melaksanakannya, demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya. 

Pembahasan Tsaman (Harga) dan Mabi’ (Barang Jualan)P30F

31
P  

Secara umum, mabi’ adalah ما يتعين با التعيين (perkara yang menjadi 
tentu dengan yang ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara 
umum, adalah ماال يتعين با التعيين (perkara yang tidak tentu dengan 
ditentukan). 

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat 
bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. 
Adakalanya mabi’  tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya harga 
memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka. 

Imam Syafi’ dan Jafar berpendapat bahwa harga dan mabi’ 
termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu. 
Perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan 
huruf ba (dengan).  

                                                 
30 Abdul Rahman Ghazali dkk., op.cit., h. 70. 
31 Rachmat Syafei, op. cit., h. 86-91. 
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Penentuan mabi’ adalah penentuan barang akan dijual dari 
barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan- 
penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual-
beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila mabi’ 
tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan 
mabi’ tersebut. 

Perbedaan Harga, Nilai, Utang 
1. Harga  

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan 
dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan 
nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang 
diridai oleh kedua belah pihak yang akad.  

2. Nilai Sesuatu  
Sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia. 

3. Utang 
Utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam 
urusan harta, yang keberadaannya disebabkan adanya beberapa 
iltijam, yakni keharusan untuk mengerjakan atau tidak 
mengerjakan sesuatu untuk orang lain, seperti merusak harta 
gashab, berutang, dan lain-lain. 

 
Perbedaan Mabi’ dan Harga 

Kaidah umum tentang mabi’ dan harga adalah segala sesuatu 
yang dijadikan mabi’ adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua 
harga dapat menjadi mabi’. 

Di antara perbedaan antara mabi’ dan tsaman adalah : 
1. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual 

adalah mabi’. 
2. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan 

adalah mabi’ dan penukarnya adalah harga. 

Ketetapan Mabi’ dan Harga 

Hukum-hukum yang berkaitan dengan mabi’ dan harga antara 
lain: 
1.  Mabi’ disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan 

harga tidak disyaratkan demikian. 
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2.  Mabi’ disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, 
sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.   

3.  Tidak boleh mendahulukan harga pada jual-beli pesanan, 
sebaliknya mabi’  harus didahulukan. 

4.  Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli,   
sedangkan yang bertanggung jawab atas mabi’ adalah penjual. 

5.  Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga 
adalah fasid dan akad  tanpa menyebutkan mabi’ adalah batal. 

6.  Mabi’ rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila 
harga   rusak sebelum penyerahan, tidak batal. 

7.  Tidak boleh tasharruf atas barang yang belum diterimanya, tetapi   
dibolehkan bagi penjual untuk tasharruf sebelum menerima. 

F. Hukum dan Sifat Jual-Beli 
Jumhur ulama sepakat membagi jual-beli menjadi dua macam, 

yaitu:32  

1. Jual beli yang dikategorikan sah (sahih) adalah jual-beli yang 
memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya. 

2. Jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah 
satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (fasid) 
atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan 
batal memiliki arti yang sama.   

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli 
menjadi sah, batal, dan rusak.33 Penjelasan mengenai ketiga bentuk 
jual-beli tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jual-beli sahih adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syariat.  
Hukumnya, sesuatu yang diperjual-belikan menjadi milik yang 
melakukan akad. 

2.   Jual-beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 
rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang 
akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang 
gila dan anak kecil. 

3.  Jual-beli rusak adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan 
syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada 

                                                 
32 Rachmat Syafei, op. cit., h. 91. 
33 Ibid., h. 92-93. 



58    |    Buku Daras : Fiqh Muamalah 

sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang yang 
mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.  

Jual-Beli yang Terlarang  

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang, dalam hal ini dapat 
dikategorikan ke dalam empat bentuk, yaitu terlarang karena pihak 
yang berakad, terlarang karena shigat akad, terlarang karena 
barangnya (ma’qud ‘alaih) dan terlarang karena syara’.  

1. Terlarang Sebab ahliah (Ahli Akad). Jumhur ulama sepakat 
mengenai jual-beli dikatakan sah jika dilakukan oleh orang yang 
baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum.  Sedangkan berikut 
ini dikategorikan jual-belinya  tidak sah, yaitu:34  

a. Jual-beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli 
orang yang gila tidak sah.  Begitu pula sejenisnya, seperti 
orang mabuk, sakalor, dan lain-lain. 

b.  Jual-beli anak kecil. Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli anak 
kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam 
perkara-perkara yang ringan atau sepele.  Menurut ulama 
Syafi’yah, jual-beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak 
sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama 
Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual-beli anak kecil 
dipandang sah jika diizinkan walinya.  Mereka antara lain 
beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah 
dengan memberikan keleluasaan untuk jual-beli, juga 
pengamalan atas firman Allah SWT.: 

                

        

Terjemahnya: 
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin.  Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
hartanya.” (Q.S.  An-Nisaa’/4 : 6) 

                                                 
34 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., h. 500-515. Bandingkan dengan Rachmat Syafei, 

op.cit., h. 93-101. 
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c. Jual-beli orang buta. Jual-beli orang buta dikategorikan sahih 
menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat 
(diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama 
Syafi’yah, jual-beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak 
dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik. 

d. Jual-beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual-
beli orang terpaksa, seperti jual-beli fudhul (jual-beli tanpa 
seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf).  Oleh 
karena itu, keabsahannya ditanggungkan sampai rela (hilang 
rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, 
baginya ada khiyar.  Adapun menurut ulama Syafi’yah dan 
Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada 
keridaan ketika akad. 

e. Jual-beli fudhul. Jual-beli fudhul adalah jual-beli milik orang 
tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah, jual-beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik.  
Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi’yah, jual-beli 
fudhul tidak sah. 

f. Jual-beli orang yang terhalang. Maksud terhalang di sini 
adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.  
Jual-beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan 
hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah 
dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus 
ditangguhkan.  Adapun menurut ulama Syafi’yah, jual-beli 
tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya 
dipandang tidak dapat dipegang. 
Begitu pula ditangguhkan jual-beli orang yang sedang 
bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama 
Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama 
Syafi’yah dan Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah. 
Menurut jumhur selain Malikiyah, jual-beli orang sakit parah 
yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari 
hartanya (tirkah), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual-beli 
tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya.  Menurut 
ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan 
pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan 
lain-lain. 

g. Jual-beli malja’. Jual-beli malja’ adalah jual-beli orang yang 
sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari 
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perbuatan zalim.  Jual-beli tersebut fasid menurut ulama 
Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah. 

2. Terlarang Sebab Shighat 

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan 
pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian 
di antara ijab dan qabul; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah 
oleh suatu pemisah. 

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang 
tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah  atau masih 
diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini: 

a. Jual-beli mu’athah 

Jual-beli mu’athah adalah jual-beli yang telah disepakati oleh 
pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi 
tidak memakai ijab-qabul.  Jumhur ulama menyatakan sahih 
apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-
qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang 
menunjukkan keridaan.  Memberikan barang dan menerima 
uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat. 

Adapun ulama Syafi’yah berpendapat bahwa jual-beli harus 
disertai ijab-qabul, yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup 
dengan isyarat, sebab keridaan sifat itu tersembunyi dan tidak 
dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya 
membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur. 

Jual-beli al-mu’athah dipandang tidak sah menurut ulama 
Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi’yah membolehkannya, 
seperti imam Nawawi.) Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada 
kebiasaan manusia.  Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani 
membolehkannya dalam hal-hal kecil.  

b. Jual-beli melalui surat atau melalui utusan 

Disepakati ulama fiqh bahwa jual-beli melalui surat atau utusan 
adalah sah.  Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan 
dari ‘aqid pertama kepada ‘aqid kedua.  Jika qabul melebihi tempat, 
akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke 
tangan yang dimaksud. 
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c. Jual-beli dengan isyarat atau tulisan 

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya 
bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan.  Selain itu, isyarat 
juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati ‘aqid. Apabila isyarat 
tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), 
akad tidak sah. 

d. Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada di 
tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in’iqad 
(terjadinya akad). 

e. Jual-beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul 

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.  Akan 
tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama 
Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi’yah 
menganggapnya tidak sah. 

f. Jual-beli munjiz 

Jual-beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang.  Jual-beli ini, 
dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut 
jumhur ulama. 

3. Terlarang Sebab Ma’qud ‘Alaih (Barang Jualan) 

Secara umum, ma’qud ‘alaih adalah harta yang dijadikan alat 
pertukaran oleh yang akad, yang biasa disebut mabi’ (barang jualan) 
dan harga. 

Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila ma’qud 
‘alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat 
diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak 
bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari 
syara’. 

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian 
ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut 
ini: 
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a. Jual-beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli barang yang tidak ada 
atau dikhawatirkan tidak ada tidak sah. 

b. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan 
ketetapan syara’. 

c. Jual-beli gharar 
Jual-beli gharar adalah jual-beli barang yang mengandung 
kesamaran.  Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW.  
bersabda : 

 َال َدْشتَـُرْواالسََّمَك ِىفْ اْلَماِء فَِانَُّه ُغُرْوٌر (رواه امحد)
Artinya: 

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu 
termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad) 

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 
(sepuluh) macam: 

1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang 
masih dalam kandungan induknya, 

2) Tidak diketahui harga dan barang, 
3) Tidak diketahui sifat barang atau harga, 
4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga, 
5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual 

kepadamu, jika Jaed datang.” 
6) Menghargakan dua kali pada satu barang, 
7) Menjual barang yang diharapkan selamat, 
8) Jual-beli husha’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika 

tongkat jatuh wajib membeli, 
9) Jual-beli munabadzah, yaitu jual-beli dengan cara lempar-

melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian 
yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual-beli, 

10) Jual-beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka 
wajib membelinya. 
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d. Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis 

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis, 
seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang 
barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin 
dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama 
Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk 
dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah 
dibersihkan. 

e.   Jual-beli air 
Disepakati bahwa jual-beli air yang dimiliki, seperti air sumur 
atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh 
jumhur ulama mazhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah 
melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual-beli 
air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh 
memanfaatkannya. 

f. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul) 
Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli seperti ini adalah fasid, 
sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan 
pertentangan di antara manusia. 

g.   Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat 
dilihat 
Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli seperti ini dibolehkan tanpa 
harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar 
ketika melihatnya. Ulama Syafi’yah dan Hanabilah menyatakan 
tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila 
disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam: 
1) Harus jauh sekali tempatnya, 
2)    Tidak boleh dekat sekali tempatnya, 
3)     Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, 
4)     Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, 
5)     Penjual tidak boleh memberikan syarat.  

h. Jual-beli sesuatu sebelum dipegang 
Ulama Hanafiyah melarang jual-beli barang yang dapat 
dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap 
dibolehkan.  Sebaliknya, ulama Syafi’yah melarangnya secara 
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mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan 
ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur. 

i. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan  
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.  Setelah 
ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama 
Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.  Adapun jika buah-
buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan. 

4. Terlarang Sebab Syara’ 

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi 
persyaratan dan rukunnya.  Namun demikian, ada beberapa masalah 
yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini. 

a. Jual-beli riba 
Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, 
tetapi batal menurut jumhur ulama. 

b. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan 
Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi 
akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah 
batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim 
bahwa Rasulullah SAW. mengharamkan jual-beli khamar, 
bangkai, anjing, dan patung. 

c. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang 
Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat 
yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan 
mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
hal itu makruh tahrim Ulama Syafi’yah dan Hanabilah 
berpendapat,pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat 
bahwa jual-beli seperti itu termasuk fasid. 

d. Jual-beli waktu azan Jumat 
Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat 
Jumat.  Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, 
sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah 
berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh 
tahrim, sedangkan ulama Syafi’yah menghukumi sahih haram. 
Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, 
dan tidak sah menurut ulama Hanabilah. 

e. Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar 
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Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’yah zahirnya sahih, tetapi 
makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
adalah batal. 

f. Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 
Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 

g. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 
Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun 
masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh 
untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga 
lebih tinggi. 

h. Jual-beli memakai syarat 
Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, 
“Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak 
dijahit dulu.” Begitu pula menurut ulama Malikiyah 
membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’yah 
dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang 
melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, 
tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang 
akad. 

 
G. Macam-Macam Jual-Beli 

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat 
macam: 

1.  Jual-beli saham (pesanan) 
Jual-beli saham adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli 
dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 
barangnya diantar belakangan. 

2.  Jual-beli muqayadhah (barter) 
Jual-beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar 
barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

3.  Jual-beli muthlaq 
Jual-beli muthlaq adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang 
telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 

4.   Jual-beli alat penukar dengan alat penukar 
Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli 
barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat 
penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. 
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Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan IV dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai landasan jual beli. 
2. Buat rumusan mengenai rukun jual beli. 
3. Buat rumusan mengenai hukum dan sifat jual beli. 

Rangkuman 

1. Yang menjadi landasan jual-beli dalam fiqh muamalah dapat 
ditemukan baik dari al-qur’an, hadis nabi saw. maupun ijma’.   

2. Rukun jual-beli adalah hal-hal yang mesti ada pada setiap akad 
jual-beli.  

3. Yang dimaksud dengan hukum dan sifat jual-beli dalam hal ini 
adalah sesuatu yang menjadi ketetapan terhadap jual-beli  yang 
oleh ulama membagi dua yaitu yang dikategorikan sah (sahih) 
dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. 

Tes Formatif 

1. Jelaskan mengenai definisi al-bai’! 
2. Jelaskan mengenai landasan al-bai’! 
3. Jelaskan rukun jual beli! 
4. Jelaskan Hukum dan sifat al-bai’! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Menurut etimologi, al-bai’ diartikan dengan “pertukaran sesuatu 
dengan sesuatu (yang lain).” Kata lain dari al-bai’ adalah asy-
syira’, al-mubadah, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah, 
dalam al-Qur’an surat Fathir ayat 29 yang terjemahannya adalah 
“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 
rugi.” Adapun al-bai’ menurut terminologi, para ulama berbeda 
pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain oleh ulama 
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Hanafiyah yang artinya adalah “Pertukaran harta (benda) dengan 
harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). 

2.  Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’.  
Dalam al-Qur’an QS. Al-Baqarah: 275, yang artinya “Padahal 
Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”. 
Dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang artinya “Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual-beli. Serta dalam QS. An-Nisa’: 29 yang 
artinya “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka 
sama suka.”. Adapun  yang bersumber dari sunnah di antaranya 
hadis yang diriwayatkan oleh Bajjar, Hakim menyahihkannya 
dari Rifa’ah Ibn Rafi’ yang artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang 
mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang 
bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”. 
Sedangkan landasan yang bersumber dari Ijma’ bahwa Ulama 
telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan 
atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus 
diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 

3.  Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi 
perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli 
adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang 
secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun 
rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: Bai’ 
(penjual), Mustari (pembeli), Shighat (ijab dan qabul) dan Ma’qud 
‘alaih (benda atau barang). 

4.   Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, jumhur ulama membagi 
jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan 
sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah.  Jual-beli 
sahih adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik 
rukun maupun syaratnya, sedangkan jual-beli tidak sah adalah 
jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun 
sehingga jual-beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata 
lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang 
sama.  Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-
beli menjadi sah, batal, dan rusak.  Perbedaan pendapat antara 
jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual-beli 
atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara’ 
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B A B 

V SYUF’AH 

A.  Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian Syuf’ah, dasar 

hukum Syuf’ah, rukun dan syarat syuf’ah, pewarisan syuf’ah, 
tindakan pembeli, kategori pemilik dan macam-macam tuntutan 
pemilik syuf’ah. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian al-Syuf’ah, dasar 

hukum al-Syuf’ah, rukun dan syarat al-syuf’ah, pewarisan al-
syuf’ah,tindakan pembeli,kategori pemilik dan macam-macam 
tuntutan pemilik al-syuf’ah. Kemudian buatlah intisari/ringkasan 
tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan 
tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian syuf’ah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum syuf’ah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun dan syarat syuf’ah 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan pewarisan syuf’ah 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tindakan pembeli 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan kategori pemilik dan macam-

macam tuntutan pemilik syuf’ah. 
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PENGERTIAN SYUF’AH, DASAR HUKUM SYUF’AH, RUKUN 
DAN SYARAT SYUF’AH, PEWARISAN SYUF’AH, TINDAKAN 

PEMBELI, KATEGORI PEMILIK DAN MACAM-MACAM 
TUNTUTAN PEMILIK SYUF’AH. 

A. Pengertian Syuf’ah 
Al-syuf’ah menurut bahasa adalah Al-dham, Al-taqwiyah dan Al-

ianab yang berarti “penggabungan”. Sedangkan menurut istilah para 
ulama menafsirkan al-syuf’ah sebagai berikut : 

1. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri35  bahwa yang dimaksud 
dengan al-syuf’ah adalah : 

 
Artinya : 
“Hak milik sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syarik terdahulu atas 
syarik yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian 
(I’wadh) yang dimilikinya, disyariatkan untuk mencegah 
kemudharatan.” 

2. Menurut Sayyid Sabiq bahwa al-syuf’ah adalah kepemilikan 
benda-benda syuf’ah oleh syafi’ sebagai pengganti dari pembeli 
dengan membayar harga barang kepada pemiliknya sesuai 
dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain.36 

3. Menurut Idris Ahmad,37 bahwa al-syuf’ah adalah hak yang tetap 
secara paksa bagi syarikat lama atas syarikat baru dengan jalan 
ganti kerugian pada benda yang menjadi milik bersama. 

 

                                                 
35 Syaikh Ibrahim al-Bajuri, al-Bajuri (Semarang: Usaha Keluarga), h.15. 
36 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: Dar al-Fiqr, 1977), h.45. 
37 Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’yah  (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 121. 
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Dalam terminologi Islam, syuf’ah berarti menjadi pemilik sesuatu 
yang dijual dengan tunai dimana pembeli telah membeli walaupun 
belum dapat menyetujuinya. Imam Bukhari juga telah meriwayatkan 
hadits-hadits nabi tentang syuf’ah dalam kitab shahihnya, 
bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Wahai Nabi Allah, saya 
mempunyai dua tetangga. Satu orang menjual pada harta pusaka 
yang pertama. Nabi menjelaskan: “Untuk tetangga itu mempunyai 
pintu di dekat pintumu”. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa syuf’ah adalah hak yang baru 
diambil dengan paksa oleh syarikat lama dari syarikat yang baru. 
Atau pemilikan oleh salah seorang syarik dari dua orang atau pihak 
yang berserikat dengan paksaan terhadap benda syirkah.  

B. Dasar Hukum al-syuf’ah38 
1. Sabda Rasulullah SAW : 

 
Artinya : 
Dari Jabir: “Telah menghukum Rasulullah SAW dengan syuf’ah pada 
tiap-tiap syarikat, rumah, atau kebun, tidak halal bagi seseorang 
menjual syarikat melainkan dengan izin syarikatnya; syarikatnya boleh 
mengambil barang itu dan boleh pula tidak. Sedang kalau dijualnya 
dengan tidak seizin syarikatnya, maka syarikatnya lebih berhak untuk 
mengambil barang tersebut.” (H.R. Muslim) 

2. Sabda Rasulullah SAW: 

 
 

                                                 
38 H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Atthahiriyah, t.t.), h. 32 
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Artinya: 
Dari Jabir: “Telah menghukum Rasulullah SAW dengan syuf’ah pada 
sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibagi dan telah terang batas 
satu persatunya, tidak dapat syuf’ah lagi. (H.R. Bukhari) 

 
C. Rukun dan Syarat al-Syuf’ah 

Rukun-rukun dan syarat-syarat syuf’ah adalah sebagai berikut : 

1. Masyfu’, benda-benda yang dijadikan barang syuf’ah. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda-benda 
yang dijadikan syuf’ah adalah : 

Barang yang disyuf’ahkan berbentuk barang tetap, seperti tanah, 
rumah dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti 
tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah dan semua 
yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas. Dasar hukum 
yang digunakan oleh jumhur ahli fiqh ini adalah hadist dari Jabir 
RA: 

 
Artinya : 
“Rasulullah SAW, menetapkan untuk setiap benda syirkah yang tidak 
dapat dibagi-bagi seperti rumah atau kebun.” 

Namun pendapat ini dibantah oleh segolongan penduduk 
Mekkah, al-Zahiriyah dan suatu riwayat dari Ahmad, mereka 
berpendapat bahwa al-syuf’ah berlaku untuk segala jenis benda, 
karena bahaya atau kemudharatan yang mungkin terjadi pada 
klien kita dalam berjual beli benda-benda tetap dapat pula terjadi 
pada klien dalam jual beli benda bergerak (benda yang dapat 
dipindahkan), mereka juga beralasan pada hadist yang 
diriwayatkan oleh Jabir RA:  

 
Artinya : 
“Rasulullah SAW menetapkan syuf’ah untuk segala sesuatu.” 
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Namun banyak ulama yang mengatakan bahwa hadist ini syiqat. 
Dalil lain yang digunakan adalah hadist riwayat Ibnu Abbas RA 
bahwa Nabi SAW, bersabda: 

 
 
 

Artinya : 
 “Syuf’ah berlaku untuk segala sesuatu”. 

Ibnu Hazm berpendapat syuf’ah wajib pada setiap penjualan 
barang musya’ yang tidak dapat dibagi antara dua orang atau 
lebih dalam bentuk apa pun yang pada awalnya terbagi-bagi, 
berupa tanah, pohon, makanan, binatang atau apa saja yang 
dapat dijual. Barang yang disyuf’kan keluar dari pemilikan 
dengan penggantian harta, seperti dijual atau bagi orang 
mengerti dijual seperti pengakuan (pernyataan) dengan jalan 
damai atau dengan cara penggantian sesuatu karena hakikatnya 
adalah penjualan. 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syuf’ah hanya berlaku bagi 
barang yang dijual saja, dengan alasan mengambil makna 
lahiriah hadist-hadist tentang syuf’ah. Dengan demikian, tidak 
ada syuf’ah untuk barang yang berpindah tangan selain jual beli, 
seperti barang yang dihibahkan tanpa ganti, diwasiatkan dan 
diwariskan. 

2. Syafi’ yaitu orang yang akan mengambil atau menerima syuf’ah, 
syarat-syaratnya adalah: 
a. Orang membeli syuf’ah adalah klien dalam benda atau 

barang tersebut, perjanjian mereka lebih dahulu terjadi 
sebelum penjualan, tidak adanya perbedaan batasan di 
antara keduanya, sehingga benda itu menjadi milik mereka 
berdua secara bersamaan. 

Dalam hadits riwayat Khomsah dari Jabir RA, dinyatakan: 
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Artinya: 
“Rasulullah SAW menetapkan syuf’ah untuk segala jenis yang 
tidak pecah dan apabila terjadi batasan hak (had), kemudian 
perbedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf’ah”. 

Menurut beberapa ulama yang lain, berpendapat bahwa 
syuf’ah tidak berlaku pada barang yang apabila dibagi atau 
dipecah akan hilang manfaatnya, seperti kamar mandi dan 
WC. Sedangkan tetangga, menurut sebagian besar ulama 
tidak memperoleh syuf’ah. Berbeda dengan mazhab Hanafi, 
menurutnya syuf’ah bertingkat-tingkat, pertama adalah 
teman yang belum dibagi dan kemudian teman yang sudah 
dibagi dan terakhir adalah tetangga yang berhimpitan. 
Sebagian ulama mengambil jalan tengah, pendapat ini 
menetapkan syuf’ah untuk benda-benda bersama seperti 
jalan, air dan sebagainya. Pendapat ini menunjukkan dalam 
dibedakannya tiap-tiap milik dengan jalan tidak adanya 
kebersamaan dalam barang yang dimiliki. Oleh karena itu 
mereka beralasan pada sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Jabir RA, bahwa Nabi SAW bersabda: 

 
Artinya: 
“Tetangga adalah yang paling berhak mendapatkan syuf’ah milik 
tetangganya, ia boleh menunggu tetangganya jika ia tidak ada di 
tempat, apabila memang jalannya (di mana mereka berada adalah 
satu)”. 

b. Syafi’ meminta dengan segera 

Jika syafi’ telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta 
dengan segera jika hal itu memungkinkan, jika ia telah 
mengetahuinya, kemudian memperlambat permintaan tanpa 
adanya uzur, maka haknya gugur. Begitupun halnya jika 
pembeli mengemukakan perkara ke pengadilan lalu hakim 
memutuskan perkara dengan harus diambil atau 
ditinggalkan. Jika syafi’ belum mengetahui penjualan atau 
tidak mengetahui penjualan bahwa memperlambat dapat 
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menggugurkan syuf’ah, maka dalam hal ini haknya tidak 
gugur. Salah satu riwayat dari Abu Hanifah bahwa 
permintaan tidak wajib dengan segera setelah 
mengetahuinya, karena syafi’ memerlukan pertimbangan 
dalam hal ini, maka ia berhak khiyar dalam jual beli. 

Ibnu Hazm berpendapat bahwa penetapan syuf’ah 
diwajibkan oleh Allah, maka ia tidak boleh gugur oleh 
tertinggalnya permintaan delapan puluh tahun sekalipun, 
kecuali jika syafi’ sendiri yang menggugurkannya.39 

c. Syafi’ memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang 
telah ditentukan ketika akad, Syafi’ mengambil syuf’ah harga 
yang sama jika jual beli itu dengan suatu nilai jika 
dihargakan.  

Dalam salah satu hadits Jabir ra. Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda yang artinya: 

“Syafi’ lebih berhak dengan harganya” 

Mazhab Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa apabila 
harga ditangguhkan semuanya atau sebagiannya, maka 
syafi’ boleh menangguhkannya atau membayarnya secara 
kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati ketika akad, 
dengan syarat bahwa syafi’ adalah orang kaya atau ada 
penanggungnya yang kaya, jika tidak demikian, maka ia 
wajib membayar ketika itu juga (kontan), untuk menjaga 
kemaslahatan pembeli.40 

d. Syafi’ mengambil keseluruhan barang 

Maksudnya, jika syafi’ meminta untuk mengambil 
sebahagian, maka sebahagian haknya gugur, apabila syuf’ah 
terjadi antara dua syafi’ atau lebih, sebagian Syafi’ 
melepaskannya, maka Syafi’ yang lain harus menerima 
semuanya, hal ini dimaksudkan agar benda syuf’ah tidak 
terpilah-pilah atas pembeli. 

 
                                                 

39 Lihat Nana Masduki, Fiqh Muamalah Maddiyah (Bandung: IAIN Sunan 
Gunung Djati, 1987), h.4. 

40 Lihat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, h.196. 
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e. Masyfu’ minhu, yaitu orang tempat mengambil syuf’ah. 
Disyaratkan pada Masyfu’ min hu bahwa ia memiliki benda 
terlebih dahulu secara syarikat. 

f. Yang dipaksa, syaratnya adalah barang yang dimilikinya 
tersebut diperoleh dengan jalan tukar-menukar, bukan dari 
harta pusaka atau wasiat/pemberian.  

D. Pewarisan al-syuf’ah 
Mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa syuf’ah 

tidak batal karena adanya kematian atau dapat diwariskan.  

Jika seseorang yang berhak mendapatkan syuf’ah, meninggal 
dunia dan dia belum atau tidak mengetahui atau ia tahu tetapi ia 
belum sempat melakukan pengambilan, maka haknya beralih kepada 
ahli warisnya.  

E. Tindakan Pembeli 
Tindakan pembeli terhadap syafi’ sebelum menerima syuf’ah 

adalah dinyatakan sah. Karena ia bertindak terhadap pemiliknya, jika 
suatu ketika ia menjualnya lagi kepada orang lain, maka yang berhak 
melakukan syuf’ah terhadap salah satu dari penjualan.  

Jika pembeli harta menghibahkannya, mewakafkannya, 
menyedekahkannya, atau seumpamanya maka orang tersebut 
kehilangan hak syuf’ahnya, sebab barang itu tidak dapat diganti. 
Adapun tindakan pembeli yang telah didahului oleh tindakan syuf’ah 
adalah bathil, sebab syafi’ telah melaksanakan haknya dan ada 
kemungkinan pembeli bermaksud mempermainkannya. 

Apabila seseorang berdamai dalam masalah syuf’ah atau 
menjualnya dari pembeli, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal 
dan menggugurkan hak syuf’ahnya serta berkewajiban 
mengembalikan benda-benda yang telah diambil. 

F. Kategori Pemilik 
Syafi’al Syarik: hak pemilikan perihal pasangan dalam harta tanah 

yang dijual. Hal ini berasal dari hadits Nabi yang menyebutkan: “hak  
syuf’ah berpegang kepada pasangan yang utuh dan bagiannya tidak 
diambil secara terpisah”. 
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Syafi al al-khalith: hak pemilikan ini berkenaan dengan sepasang 
pada kebebasan dan tambahan-tambahan tanah. Hal ini berasal dari 
hadits Nabi yang mengatakan: “Tetangga rumah itu mempunyai hak 
yang lebih utama terhadap rumah tersebut; dan tetangga tanah milik 
itu mempunyai hak yang lebih terhadap tanah tersebut; dan apabila 
dia itu tidak ada, maka sang pembeli harus menunggu kembalinya; 
walaupun karena mereka bersedia berpartisipasi pada jalan yang 
sama”.  

Syafi al-jar adalah hak tetangga. “tetangga itu mempunyai hak 
yang lebih utama ketimbang hak orang lain karena adanya batas 
tanah dengan miliknya”. 

Syarat-syarat di bawah ini secara tegas di lekatkan kepada 
tuntutan hak syuf’ah: 

1. Apabila sejumlah pemilik menuntut hak syuf’ah, partner 
pemilikan itu melebihkan kepada seorang partner dalam 
keanggotaan yang lebih mengutamakan kepada tetangga. 
Apabila yang pertama itu melepaskan haknya, yang kedua 
berhak atasnya. Apabila yang kedua itu memberikan haknya 
pada orang ke-3 yakni tetangga, maka orang ketiga ini berhak 
kepada pemilikan harta benda.  

2. Apabila non muslim membeli rumah dari non muslim lainnya 
bukan dengan membayar tunai melainkan sebagai perdagangan 
seperti anggur dan babi dan apabila hak syuf’ah dituntut oleh 
orang non muslim lain yang tidak membahayakan mengganti 
dirinya dari pembeli terdahulu dengan pembelian yang sama dan 
komuditas yaitu anggur dan babi. Tetapi apabila hak syuf’ah 
dituntut oleh seorang muslim yang tidak dapat membeli dalam 
terma anggur dan babi, maka dalam pandangan syari’ah orang 
tersebut hanya boleh membayar dengan tunai.41 

3. Tidak ada hak pemilikan dalam waqaf, amal saleh dan 
perusahaan. 

4. Tidak ada hak syuf’ah pada tanah-tanah pertanian milik Bait al-
Mal. 

 

                                                 
41 Lihat HA. Djazuli, op. cit., h. 49. 
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Ditekankan bahwa hak syuf’ah hanya ada pada masa eksekusi 
pembelian dan hanya pada iqqar yaitu harta yang tidak bergerak saja. 
Hak ini dibalas dengan tuntutan (thalab) suatu ketetapan 
mendapatkan dari hakim yang menganggap kepemilikan harta hanya 
setelah penjualan ditegakkan. Apabila penjualan tidak benar, maka 
hak pemilikan itu tidak ada. Dengan cara yang sama, tidak ada hak 
pemilikan jika harta itu dikembalikan ke warisan atau hibah atau 
harta yang diberikan sebagai ahli waris. Hak syuf’ah dapat dituntut 
oleh umat islam maupun non muslim, lelaki atau perempuan, kecil 
atau sudah dewasa. Bagi anak kecil, bapak atau walinya yang 
memberikan hak-hak. 

G. Macam-Macam  Tuntutan Pemilik Syuf’ah 
1. Thalab al-Muwatsibah: hal ini berarti bahwa tuntutan itu 

dibuat secara langsung.  
2. Thalab al-Isyad: berati bahwa tuntutan dibuat dengan inovasi 

saksi-saksi. 
3. Thalab al-Khasumah: tuntutan hak syuf’ah oleh proses 

pengadilan. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan V dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai dasar hukum asyuf’ah. 
2. Buat rumusan mengenai rukun dan syarat syuf’ah. 
3. Buat rumusan mengenai pewarisan syuf’ah. 
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Rangkuman 

1. Dasar hukum syuf’ah yang merupakan istilah lain dari landasan 
hukum dari disyariatkannya syuf’ah.  Dasar hukum dari 
pelaksanaan syuf’ah tersebut dapat ditemukan pada salah satu 
hadis Nabi saw.   

2. Rukun syuf’ah merupakan hal-hal yang mesti ada pada setiap 
akad syuf’ah, sedangkan syarat syuf’ah yaitu hal-hal yang 
melekat pada setiap rukun syuf’ah. Akad syuf’ah barulah 
dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya.  

3. Pewarisan syuf’ah menjelaskan mengenai boleh tidaknya ahli 
waris yang punya hak syuf’ah untuk menjadi pewaris dari hak 
syuf’ah yang dimiliki oleh orang tuanya.  

Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian al-syuf’ah! 
2. Jelaskan dasar hukum al-syuf’ah! 
3. Jelaskan rukun al-syuf’ah! 
4. Jelaskan pewarisah al-syuf’ah! 
5. Jelaskan mengenai kategori pemilik! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Al-syuf’ah menurut bahasa adalah Al-dham, Al-taqwiyah dan Al-
ianab. Sedangkan menurut istilah para ulama menafsirkan Al-
syuf’ah berarti menjadi pemilik sesuatu yang dijual dengan tunai 
dimana pembeli telah membeli walaupun belum dapat 
menyetujuinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syuf’ah adalah 
hak yang baru diambil dengan paksa oleh syarikat lama dari 
syarikat yang baru. Atau pemilikan oleh salah seorang syarik dari 
dua orang atau pihak yang berserikat dengan paksaan terhadap 
benda syirkah.  

2.   Landasan dari disyariatkannya syuf’ahn dapat dilihat pada salah 
satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya : 
Dari Jabir: “Telah menghukum Rasulullah SAW dengan syuf’ah 
pada tiap-tiap syarikat, rumah, atau kebun, tidak halal bagi 
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seseorang menjual syarikat melainkan dengan izin syarikatnya; 
syarikatnya boleh mengambil barang itu dan boleh pula tidak. 
Sedang kalau dijualnya dengan tidak seizin syarikatnya, maka 
syarikatnya lebih berhak untuk mengambil barang tersebut”.  

3. Rukun-rukun syuf’ah adalah sebagai berikut : 
a.  Masyfu’, benda-benda yang dijadikan barang al-syuf’ah 
b. Syafi’ yaitu orang yang akan mengambil atau menerima 

syuf’ah.  
c. Masyfu’ min hu, yaitu orang tempat mengambil syuf’ah. 

4. Penduduk Hijaz dan Syafi’ berpendapat bahwa syuf’ah tidak 
batal karena adanya kematian atau dapat diwariskan. Jika 
seseorang yang berhak mendapatkan syuf’ah, meninggal dunia 
dan dia belum atau tidak mengetahui atau ia tahu tetapi ia belum 
sempat melakukan pengambilan, maka haknya beralih kepada 
ahli warisnya.  

5. Kategori pemilik dalam syuf’ah adalah: Syafi’al Syarik: hak 
pemilikan perihal pasangan dalam harta tanah yang dijual. Hal 
ini berasal dari hadits Nabi yang menyebutkan: “hak syuf’ah 
berpegang kepada pasangan yang utuh dan bagiannya tidak 
diambil secara terpisah”. Syafi al al-khalith yaitu hak pemilikan ini 
berkenaan dengan sepasang pada kebebasan dan tambahan-
tambahan tanah. Hal ini berasal dari hadits Nabi yang 
mengatakan: “Tetangga rumah itu mempunyai hak yang lebih 
utama terhadap rumah tersebut; dan tetangga tanah milik itu 
mempunyai hak yang lebih terhadap tanah tersebut; dan apabila 
dia itu tidak ada, maka sang pembeli harus menunggu 
kembalinya; walaupun karena mereka bersedia berpartisipasi 
pada jalan yang sama”. Syafi al-jar adalah hak tetangga. “tetangga 
itu mempunyai hak yang lebih utama ketimbang hak orang lain 
karena adanya batas tanah dengan miliknya”. 
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B A B 

VI 
TITIPAN  
(AL-WADI’AH) 

 

A.  Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian wadi’ah, dasar 

hukum wadi’ah, syarat-syarat wadi’ah, rukun penitipan barang 
(wadi’ah), sifat akad wadi’ah, perubahan wadi’ah dari amanat 
menjadi dhaman. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian wadiah, dasar 

hukum wadi’ah, syarat-syarat wadi’ah, rukun wadi’ah, sifat akad 
wadi’ah, perubahan wadi’ah dari amanat menjadi dhamaan. 
Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian wadi’ah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum wadi’ah 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat wadi’ah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun penitipan barang 

(wadi’ah) 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan sifat akad wadi’ah. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan perubahan wadi’ah dari 

amanat menjadi dhaman. 
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PENGERTIAN AL-WADI’AH, DASAR HUKUM AL-
WADI’AH, RUKUN AL-WADI’AH,  SYARAT-SYARAT AL-
WADI’AH, SIFAT AL-WADI’AH, PERUBAHAN WADI’AH 

DARI AMANAT MENJADI DHAMAN. 

A. Pengertian Wadi’ah 
Penitipan barang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan 

“wadi’ah”, pengertian secara etimologis adalah “meninggalkan”. 
Adapun pengertian wadi’ah secara istilah  adalah : “suatu (dalam 
bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk 
dijaga”.42 

Pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa penitipan barang 
adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, 
dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya 
pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.43 

Kalau dianalisis pengertian penitipan barang sebagaimana 
diungkapkan di atas, maka akan terlihat bahwa penitipan barang 
merupakan “perjanjian riil”, dikatakan sebagai perjanjian riil 
disebabkan kata-kata “sesuatu yang ditinggalkan”, yang mana kata 
sesuatu di sini, berarti berujud barang/ benda. 

Dalam suatu perjanjian yang bersifat riil, timbulnya hubungan 
hukum setelah dilakukannya perbuatan yang riil atau nyata, dalam 
hal penitipan barang ini tentunya perbuatan riil tersebut dinyata-
laksanakan/direalisasikan dalam bentuk “menyerahkan sesuatu 
barang”. Dengan sendirinya kalaupun perjanjian penitipan barang 
sudah diikat/diadakan, akan tetapi tidak diikuti dengan tindakan 
penyerahan barang yang dititipkan. Maka hubungan hukum tidak 
terjadi. 

 

                                                 
42 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Qalam, 

1969), h.248. 
43 Chairuman Pasaribu, suhrawandi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam 

(Jakarta: PT. Karya nipress,1944), h. 69. 
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Ada dua definisi wadi’ah yang dikemukakan ulama fiqh.44 

-  Ulama Mashab Hanafi mendefinisikan: “Mengikutsertakan 
orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan 
yang jelas maupun melalui isyarat”. 

-  Mazhab Syafi’, Maliki, dan Hambali (jumhur ulama) 
mendefinisikannya: “Mewakili orang lain untuk memelihara 
tertentu dengan cara tertentu”. 

B. Dasar Hukum Wadi’ah 
Ulama fiqh sependapat, bahwa wadi’ah adalah salah satu akad 

dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. 

Sebagai landasan adalah firman Allah SWT. dalam an-Nisa:58 
yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya”. 

Menurut para musafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci 
Ka’bah kepada Usman bin Talhah (seorang sahabat Nabi) sebagai 
amanat dari Allah SWT. 

Di dalam hadits rasulullah disebutkan: “Serahkanlah amanat 
kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda 
mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Dau, 
Tirmidzi dan Hakim). 

Bahwa akad wadi’ah (titipan) hukumnya mandub (disunatkan), 
dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu 
Qudamah (ahli fiqh Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman 
Rasulullah sampai generasi berikutnya, wa’diad telah menjadi ijma’ 
‘amali, yaitu konsensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada 
orang yang mengingkarinya45 

 

 

 

                                                 
44 M.Ali Hasan, Berbagai maacam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada; 2003), h.245-246. 
6 Shiddiq, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1952), h.70-71. 
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C. Rukun Wadi’ah 
Adapun yang menjadi rukun penitipan barang dapat 

dikemukakan sebagai berikut : (Sulaiman Rasyid, 1990 :309).46 

1. Menyangkut Obyektifnya; 
Menyangkut obyeknya (barang atau benda) yang dititip, haruslah 
merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh si penitip. 

2. Menyangkut  Subyeknya 
Menyangkut subyeknya (yaitu orang yang menitip dan orang 
yang menerima titipan) hendaklah orang yang capasity to act atau 
cakap bertindak/melakukan menurut hukum, dengan kata lain 
mereka (penitip dan penerima titipan) haruslah orang dewasa 
menurut ketentuan hukum (tentang pengertian dewasa ini lihat 
kembali dalam uraian Bab II). 

3. Harus ada Lafaz; 
Berarti penitipan barang ini haruslah diucapkan, yaitu adanya 
ucapan penyerahan dari penitip dan ucapan penerimaan dari 
pihak penerima titipan.  

Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun wadi’ah hanya 
satu saja, yaitu ijab dan kabul. 

Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun wadi’ah ada tiga 

1. Orang yang berakad 
2. barang titipan  
3. sighab ijab dan kabul47 

D. Syarat-Syarat Wadi’ah 
1. Orang yang bertekad 

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad  harus berakal. 
Anak kecil yang tidak berakal (mummayyiz) yang telah diizinkan 
oleh walinya, boleh melakukan akad wa’diah. Orang gila tidak 
dibenarkan akad wa’diah. Orang gila tidak dibenarkan 
melakukan akad wadi’ah. 

                                                 
46 Ibid., h.72.  
47 M. Ali Hasan, op.cit., h.72. 
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Menurut Jumhur ulama, orang yang melakukan akad wadi’ah 
disyaratkan baliqh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara 
hukum), karena akad wa’diah, merupakan akad yang banyak 
mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil 
kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad wadi’ah 
baik sebagai orang yang menerima titipan. 

2. Barang titipan 

Barang titipan itu harus jelas dipegang dan dikuasai. Maksudnya, 
barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan 
dikuasai untuk dipelihara. 

Sedangkan dalam ketentuan Hadis dikemukakan bahwa: 

Dari Abu Hurairah. Nabi Besar SAW telah bersabda: ”Bayarkanlah 
kembalikan kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-
kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat 
kepadamu”. (Sulaiman Rasyid: 308). 

Dari ketentuan hukum yang dikemukakan di atas jelas terlihat 
bahwa perjanjian penitipan barang itu dibolehkan, dengan perkataan 
lain bahwa menitipkan dan menerima barang titipan hukumnya 
adalah “jaiz” atau “boleh”. 

Bagi pihak penerima titipan ada beberapa alternatif hukum 
menerima barang titipan ini baginya, yaitu (Sulaiman Rasyid, 
1990:309): 

1. Dihukumkan sebagai sunat (yaitu apabila titipan barang itu 
diterima maka ia berpahala dan apabila ditolak tidak berdosa 

2. Dihukumkan sebagai haram (yaitu diterima berdosa dan tidak 
diterima berpahala). Apabila si penerima titipan tidak mampu 
untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. 

3. dihukumkan sebagai makruh (yaitu berpahala apabila tidak 
diterima dan tidak berdosa apabila tidak diterima) apabila si 
penerima merasa mampu menjaga barang titipan itu, akan tetapi 
dia (penerima titipan) merasa was-was apakah nantinya dia 
dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang 
diamanahkan kepadanya. 
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E. Sifat Akad Wadi’ah 
Ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa akad wadi’ah bersifat 

mengikat dua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab 
memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi. 

Ulama fiqh sepakat, bahwa status wadi’ah bersifat amanat bukan 
dhaman, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi 
tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan 
itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah Sabda 
Rasulullah yang artinya: “Orang yang dititipi barang, apabila tidak 
melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR.Baihaqi 
dan Daru-Quthni).  

F. Perubahan Wadi’ah dari Amanat Menjadi Dhaman 
Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa akad wadi’ah 

adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan ridha 
allah semata. Namun, para ulama fikih memikirkan juga 
kemungkinan lain, yaitu dari wadi’ah yang bersifat amanat berubah 
menjadi wadi’ah yang bersifat dhaman (ganti rugi). 

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah : 

1. Barang itu tidak dapat di pelihara oleh orang yang dititipi. 
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan 

keluarga dekat atau orang yang bukan di bawah tanggung 
jawabnya 

3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, 
kemudian barang itu rusak atau hilang. 

4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya 
5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukkan 

dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak 
atau hilang maka sukar untuk menentukan apakah barangnya 
sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.  

6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat 
yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat 
penyimpanan dan syarat-syarat lainnya.  
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Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan VI dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai dasar hukum wadi’ah. 
2. Buat rumusan mengenai rukun dan syarat wadi’ah. 
3. Buat rumusan mengenai perubahan wadhi’ah dari amanat 

menjadi dhaman. 

Rangkuman 

1. Dasar hukum dari wadi’ah merupakan hal yang melandasi 
disyariatkannya akad wadi’ah. Dasar hukum dari dibolehkannya 
dapat ditemukan baik dalam al-qur’an maupun hadis nabi saw. 

2. Rukun wadi’ah merupakan hal-hal yang mesti ada pada setiap 
akad wadi’ah, sedangkan syarat wadi’ah yaitu hal-hal yang 
melekat pada setiap rukunnya. Akad wadi’ah barulah dikatakan 
sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya.  

3. Akad wadi’ah adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya 
mengharapkan ridha allah swt. semata. Namun para ulama fikih 
memikirkan juga kemungkinan perubahan wadi’ah yang bersifat 
amanat berubah menjadi wadi’ah yang bersifat dhaman (ganti 
rugi). 

Tes Formatif 

1. Jelaskan mengenai pengertian wadi’ah! 
2. Jelaskan mengenai dasar hukum wadi’ah! 
3. Jelaskan mengenai rukun wadi’ah! 
4. Jelaskan mengenai perubahan  wadi’ah menjadi dhaman! 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

1.  Penitipan barang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan 
“wadi’ah”, pengertian secara etimologis adalah “meninggalkan”. 
Adapun pengertian wadi’ah secara istilah  adalah : “suatu (dalam 
bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain 
untuk dijaga”. 

2. Ulama fiqh sependapat, bahwa wadi’ah adalah salah satu akad 
dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. 

 Sebagai landasan adalah firman Allah SWT. QS. An-Nisa: 58 yang 
artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya”. Dalam QS. al-
Baqarah: 283 disebutkan: “……Hendaklah orang yang dipercayai 
itu menunaikan amanat.....”. Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi 
saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dau, Tirmidzi dan Hakim 
disebutkan: “Serahkanlah amanat kepada orang yang 
mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang 
mengkhianati anda.”  

 Bahwa akad wadi’ah (titipan) hukumnya mandub (disunatkan), 
dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu 
Ibnu Qudamah (ahli fiqh Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa 
sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, wadi’a telah 
menjadi ijma’ ‘amali, yaitu konsensus dalam praktek bagi umat 
Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. 

3. Adapun yang menjadi rukun penitipan barang dapat 
dikemukakan sebagai berikut: Pertama Menyangkut Obyektifnya, 
menyangkut obyeknya (barang atau benda) yang dititip, haruslah 
merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh si penitip. Kedua 
menyangkut  Subyeknya (yaitu orang yang menitip dan orang 
yang menerima titipan) hendaklah orang yang cakap 
bertindak/melakukan menurut hukum. Ketiga harus ada Lafaz, 
berarti penitipan barang ini haruslah diucapkan, yaitu adanya 
ucapan penyerahan dari penitip dan ucapan penerimaan dari 
pihak penerima titipan.  Sedangkan menurut ulama Mazhab 
Hanafi, rukun wadi’ah hanya satu saja, yaitu ijab dan kabul. 
Adapun oleh jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun wadi’ah 
ada tiga: Orang yang berakad, barang titipan dan sighat ijab dan 
kabul. 
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4. Ada beberapa kemungkinan  yang bisa merubah dari wadhi’ah 
menjadi dhaman. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah: 
Pertama, barang itu tidak dapat di pelihara oleh orang yang 
dititipi. Kedua, barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain 
yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan dibawah 
tanggungjawabnya. Ketiga, barang titipan itu dimanfaatkan oleh 
orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. 
Keempat,  orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan 
kepadanya. Kelima, orang yang menerima barang titipan  itu 
mencampur adukkan dengan barang pribadinya, sehingga 
sekiranya ada yang rusak atau hilang maka sukar untuk 
menentukan apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau 
barang titipan itu. Keenam, orang yang menerima titipan itu tidak 
menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang 
itu, seperti tempat penyimpanan dan syarat-syarat lainnya.  
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B A B 

VII 
PINJAM MEMINJAM 
(‘ARIYAH) 

  

A.  Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian dan  dasar 

hukum ‘ariyah, rukun dan syarat ‘ariyah, ketentuan hukum akad 
‘ariyah,  status ‘ariyah dari amanah menjadi dhaman. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik urain mengenai pengertian dan  dasar hukum 

‘ariyah, rukun dan syarat ‘ariyah, ketentuan hukum akad ‘ariyah,  
status ‘ariyah dari amanah menjadi dhaman. Kemudian buatlah 
intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik 
intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ‘‘ariyah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum ‘‘ariyah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun dan syarat ‘‘ariyah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan ketentuan hukum akad 

‘ariyah. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan status ‘ariyah dari amanah 

menjadi dhaman. 
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PENGERTIAN ‘ARIYAH, DASAR HUKUM ‘ARIYAH, 
RUKUN DAN SYARAT ‘ARIYAH, KETENTUAN HUKUM 

AKAD ‘ARIYAH, STATUS ‘ARIYAH DARI AMANAH 
MENJADI DHAMAN. 

A. Pengertian ‘Ariyah 
Menurut etimologi, ‘ariyah atau dalam istilah Wahbah al-Zuhaily, 

i’arah diambil dari kata a‘aara yang berarti datang dan pergi.48 
Menurut sebagian pendapat ‘‘ariyah berasal dari kata at-ta’awuru yang 
sama artinya dengan at-tanaawulu au at-tanaasubu yang berarti saling 
menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. 

Sedangkan oleh Imam Jauhari mengatakan bahwa ‘ariyah 
dinisbahkan kepada lafal: ‘aara (malu), karena sesungguhnya dalam 
mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat 
tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah saw. 
pernah melakukannya. Andaikata meminjam merupakan perbuatan 
yang memalukan, dan perbuatan aib maka sudah pasti Rasulullah 
saw. tidak akan melakukannya.49 

Secara terminologi, dikemukakan oleh: 

1. Menurut ulama Malikiyah, definisi ‘ariyah adalah:50 
“Sesungguhnya ‘ariyah itu adalah kepemilikan atas manfaat yang 
bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan”. Sedangkan 
oleh Syarkhasyi, yang dikutip oleh Rachmat Syafei 
mendefinisikan ‘ariyah dengan:51  

-  
Artinya : 
“Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.” 
 

                                                 
48 Lihat Wahbah Al-Zuhaly, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu (Juz V; Damaskus: 

Dar al-Fikr, 1989), h. 54. 
49 Ibid., 
50 Abdurrahman al-Jaziri, op.cit., juz III, h. 270.  
51 Rachmat Syafei, op.cit., h. 139. 
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2. Menurut Ulama Syafi’yah:52 

 
Artinya: 
“Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti” 

3. Ulama Hanafiyah memberikan definisi ‘ariyah sebagai berikut: 
“kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan”.53 

Akad ini berbeda dengan hibah, karena ‘ariyah dimaksudkan 
untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah 
mengambil zat benda tersebut. 

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga 
peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. 
Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga 
peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman 
kepada orang lain. 

B. Dasar Hukum ‘Ariyah 
‘Ariyah merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada 

Allah) dan ‘ariyah di anjurkan (mandub) dalam Islam, sebagaimana 
disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah.  

1. Al-Qur’an 

 ...      ... 

Terjemahnya: 
“....Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa.....” (QS. 
Al-Maidah : 2) 

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan umat Islam untuk 
saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan 
melarang untuk tolong menolong dalam keburukan. Salah satu 
perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan kepada 
orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. 

                                                 
52 Muhammad Nawawi bin ‘Umar Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Garib, Tausiyah ‘ala 

Fathil Qarib Al-Mujib (Semarang: Maktabah Usaha Kluarga, t.t.), h. 158. 
53 Muhammad Amin bin Abidin, Hasyiyah Radd Al-Mukhtar ‘ala Ad-Durr Al-

Mukhtar (Juz 8; Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 382. 
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2. As-Sunnah 

Dalam hadits Shafwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa: 
Rasulullah SAW, telah meminjam beberapa baju perang dari 
Shafwan bin Umayyah pada saat perang Hunain. Maka 
berkatalah Shafwan: “Apakah Anda merampas hai 
Muhammad?” Nabi bersabda, bukan melainkan pinjaman yang 
ditanggungkan ,” Berkata Shafwan: “Sebagian dari baju perang 
itu hilang,” maka Nabi menyodorkan kepadanya untuk 
menggantinya. Maka Shafwan berkata: “Saya pada hari ini lebih 
senang kepada Islam”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)54  

C. Rukun dan Syarat ‘ariyah 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun ‘ariyah hanya satu yaitu 

hanyalah ijab dari yang meminjamkan (al-mu’ir) barang, sedangkan 
qabul dari orang yang meminjam (al-musta’ir) menurut ulama 
Hanafiyah yang menggunakan istihsan,  bukan merupakan rukun 
‘ariyah. Akan tetapi, Imam Zufar yang menggunakan qiyas 
berpendapat bahwa qabul juga termasuk rukun ‘ariyah, seperti halnya 
dalam hibah.55 

Menurut ulama Syafi’yah, dalam ‘ariyah disyaratkan adanya 
lafadz shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam yang 
meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan 
barang milik orang lain, bergantung pada adanya izin.56 

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun ‘ariyah ada empat, 
yaitu:57 

1 Mu’ir (orang yang meminjamkan) 
2 Musta’ir (orang yang meminjam) 
3 Mu’ar (barang yang dipinjam) 
4 Shigat, yakni lafal pinjaman atau ‘ariyah. 

                                                 
54 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl al-Authar (Juz VI; Dar al-Fikr, t.t.), h. 

41. 
55 H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 471. 
56 Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj (Jilid II; Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 

h. 266. 
57 Ibid., h. 264. 
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Sama halnya dengan pelaksanaan dengan akad-akad lainnya, 
para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi, dalam hal ini 
akad ‘ariyah, memenuhi syarat-syarat  yang telah ditetapkan syara’. 
Ulama fiqh mensyaratkan dalam akad ‘ariyah sebagai berikut:58 

a. Berakal sehat dan cakap bertindak hukum. 
Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal 
tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiyah tidak 
mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama yang lainnya 
menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang 
yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, 
bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang 
sedang pailit (bangkrut).  

b. Barang dipegang oleh peminjam. 
‘ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap 
sah memegang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. 

c. Barang (musta’ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika 
musta’ar  tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Para ulama 
telah menetapkan bahwa ‘ariyah dibolehkan untuk setiap barang 
yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, 
seperti meminjamkan tanah, binatang, dan lain-lain. 

d. Manfaat barang yang dipinjam termasuk manfaat yang 
dibolehkan syara’, seperti meminjam mobil digunakan untuk 
silaturrahmi, berziarah ke mesjid-mesjid, dan lain sebagainya. 
Apabila kendaraan tersebut digunakan untuk bermaksiat maka 
peminjam dicela oleh syara’, sekalipun akad atau transaksi akad 
tersebut sah. Ia dicela karena pemanfaatannya tidak seusai 
dengan tujuan syara’ yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan. 

D. Ketentuan Hukum Akad ‘Ariyah 
Istilah ‘ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakiki 

(sebenarnya) dan secara majas (kiasan). Dalam arti hakiki, ‘ariyah 
adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa 
merusak zatnya.  

Ketentuan ‘ariyah menurut Malikiyah dan Hanafiayah, 
hukumnya adalah pemilikan manfaat atau yang disamakan dengan 
manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun. Sedangkan al-
                                                 

58 Ibid., h. 266. 
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Karakhi, ulama Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan ‘ariyah adalah kebolehan untuk mengambil 
manfaat dari benda yang dipinjamkan kepada peminjam. 

Dari perbedaan pandangan di atas, dapat ditetapkan bahwa 
menurut golongan pertama, barang yang dipinjam (musta’ar) boleh 
dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, 
sekalipun tidak diizinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai 
fungsinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam 
tidak mengizinkannya.59 

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi (mu’ir) 
telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk 
mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti ini berati kepemilikan. 
Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil 
manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.60 

Menurut golongan kedua, pinjam-meminjam hanya sebatas 
pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada 
orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh 
meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang 
lain. 

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak 
memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada  gadai barang. Memurut 
golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan 
ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama, 
gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ‘ariyah adalah akad 
tabarru’ (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan 
demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana 
pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ‘ariyah. Selain 
itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya. 

 

Penggunaan lafal  ‘ariyah secara majazi (kiasan) adalah pinjam-
meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, 
hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang 
dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. ‘ariyah pada benda-

                                                 
59 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz V, h. 57.  
60 Ibid., h. 58 



Buku Daras : Fiqh Muamalah    |    95 

benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai.61 
Dengan demikian, walaupun termasuk ‘ariyah, tetapi merupakan 
‘ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa 
merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan 
dan kebolehan untuk memanfaatkannya. 

1. Hak Memanfaatkan Barang ‘Ariyah 

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa musta’ar  
(orang yang meminjam) dapat mengambil manfaat barang sesuai 
dengan izin mu’ir (orang yang memberi pinjaman). Sedangkan  ulama 
Hanafiyah berpendapat, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh 
musta’ar bergantung pada jenis pinjaman, apakah mu’ir  
meminjamkannya secara terikat (muqayyad) atau mutlak. 

‘ariyah Mutlak,62 yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam 
akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti 
apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan 
orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Contohnya, 
seorang meminjam binatang, namun dalam akad tidak disebutkan 
hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, 
misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Jadi, hukumnya 
sebagaimana pemilik hewan-hewan, yaitu dapat mengambil. Namun 
demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada 
masyarakat. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang 
malam dan tanpa henti. Sebaliknya jika penggunaannya tidak sesuai 
kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggung 
jawab. 

‘ariyah Muqayyad adalah63 meminjamkan suatu barang yang 
dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada 
keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus 
sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal 
dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang 
menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. 
Dengan demikian dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut 
apabila kesulitan untuk memanfaatkannya. 

                                                 
61 Ibid., 
62 Ibid., h. 59. 
63 Ibid., h. 59-60. 
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Apabila pembatasan penggunaan tersebut untuk diri peminjam 
maka ketentuannya sebagai berikut. Jika penggunaan ‘ariyah berbeda 
antara yang satu dengan yang lain, seperti mengendarai mobil atau 
memakai pakaian. Dengan demikian, penggunaannya khusus untuk 
peminjam saja dan tidak boleh digunakan oleh orang lain. Akan 
tetapi, apabila pengguna ‘ariyah tidak berbeda antara yang satu 
dengan yang lain, seperti menempati rumah, maka peminjam boleh 
menempatkan orang lain di rumah yang dipinjamnya. Hal tersebut 
dikarenakan yang dimiliki berdasarkan akad adalah menempati 
rumah, dan pada umumnya menurut adat kebiasaan, menempati 
rumah tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. 
Pengecualian dalam hal ini apabila yang menempati itu tukang besi 
misalnya, yang akan membuat bising di sekitarnya. Dalam hal ini baik 
peminjam maupun orang lain tidak dibolehkan menggunakannya, 
karena orang yang meminjamkan sendiri sudah pasti tidak akan 
menyetujuinya. 

2. Sifat ‘Ariyah 

Ulama Hanafiyah, Syafi’yah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazim sebab 
merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, 
misalnya bisa saja mu’ir (orang yang meminjamkan) mengambil 
barang yang dipinjamkannya kapan saja, sebagaimana peminjam 
dapat mengembalikannya kapan saja, baik pijam-meminjam itu 
bersifat mutlak atau dibatasi oleh waktu, kecuali ada sebab-sebab 
tertentu, yang akan menimbulkan kemudharatan saat pengembalian 
barang tersebut, seperti kalau dikembalikan pada waktu yang telah 
ditentukan barang akan rusak atau seperti seorang yang meminjam 
tanah untuk mengubur mayat yang dihormati, maka mu’ir tidak boleh 
meminta kembali tanah tersebut dan si peminjam pun tidak boleh 
mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.64 

Alasan mereka antara lain bahwa ‘ariyah adalah transaksi yang 
dibolehkan, sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 

 
                                                 

64 Ibid., h. 61-62. 



Buku Daras : Fiqh Muamalah    |    97 

Artinya: 
“Pemberian itu ditolak sedang pinjam-meminjam adalah (suatu akad) yang 
dikembalikan”. (HR. Ibnu ‘Addy) 

Menurut pendapat yang paling mashur dari ulama Malikiyah, 
mu’ir tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum 
peminjam belum mengambil manfaatnya. Jika ‘ariyah ditempokan 
pada suatu waktu, mu’ir tidak boleh memintanya sebelum waktunya 
habis. Akan tetapi pendapat yang paling unggul menurut Ad-Dardir, 
dalam kitab Syarah  Al-Kabir, adalah mu’ir dapat meminta barang 
yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya.65 

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah 
membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya 
bersifat umum. Adapun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau 
adat, mereka melarangnya. 

Pokok perbedaan di antara dua kelompok di atas adalah 
berkaitan dengan pandangan tentang ‘ariyah, apakah sebagai akad 
lazim atau ghair lazim? 

3. Membangun di Atas Tanah Pinjaman 

Pembangunan atau menanam pohon di atas tanah pinjaman, oleh 
ulama Hanafiyah memandangnya tergantung dari jenis 
pemanfaatannya apakah ‘ariyah bersifat mutlak atau bersifat 
temporer. Jika bersifat mutlak berarti  mu’ir dapat meminta kembali 
kapanpun ia mau, sebab menurut golongan ini, ‘ariyah adalah akad 
tidak lazim. Oleh karena itu, peminjam dapat dipaksa untuk 
mencabut pohon yang ada atau merobohkan bangunan bila hal itu 
memudaratkan mu’ir, dan mu’ir tidak menanggung harga pohon dan 
bangunan tersebut. Mu’ir tidak dapat disalahkan oleh musta’ir dengan 
alasan akad mutlak, tetapi musta’ir yang dipandang salah satu sebab 
membawa sesuatu yang mutlak dalam waktu yang lama.  

Namun jika ‘ariyah bersifat temporer atau dibatasi waktu, mu’ir 
berhak meminta kembali tanahnya, namun dimakruhkan 
mengambilnya sebelum habis waktunya karena terdapat 
pengingkaran janji dari mu’ir. Mu’ir juga tidak berhak untuk 
memaksa peminjam untuk mencabuti tanaman dan merobohkan 
                                                 

65 Ibid., h. 62. 
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bangunannya. Pada keadaan itu, peminjam berhak Khiyar (memilih), 
antara mu’ir menanggung harga tanaman dan bangunan karena ia 
telah merusak akad dengan mengambil tanah sebelum waktunya atau 
peminjam mencabut pohon dan merobohkan bangunannya hal itu 
tidak akan menyebabkan kerusakan pada tanah. Akan tetapi jika akan 
menyebabkan kerusakan pada tanah, mu’ir berhak khiyar antara 
mengambil tanaman dan bangunan dengan memberikan penggantian 
yang senilai dengan keduanya, atau mu’ir merelakan kerusakan pada 
tanahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Hakim Syahid dalam 
Mukhtasar-nya. Adapun menurut Al-Qardawi, mu’ir menanggung 
kerusakan pada tanah yang disebabkan tanaman yang dicabut atau 
bangunan yang dirobohkan  sebab ia telah menipu peminjam 
berkenaan dengan waktu peminjaman barang. Dengan demikian, 
yang harus diperhatikan adalah penetapan janji serta menjaga 
kemudaratan yang akan diterima oleh peminjam.  

E. Status ‘Ariyah dari Amanah menjadi Dhaman  
Pendapat jumhur ulama Hanafiyah menyatakan bahwa barang 

pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai 
maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak menanggung barang 
tersebut jika terjadi kerusakan, seperti juga dalam sewa-menyewa 
atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau 
disebabkan kelalaian. Selain itu,peminjam pun dikategorikan sebagai 
orang yang menjaga milik orang. Hal itu termasuk kebaikan bagi 
pemilik. 

Lebih lanjut oleh ulama Hanafiyah berpendapat bahwa status 
‘ariyah dapat berubah dari amanah  menjadi dhaman (tanggungan) 
karena beberapa sebab, yaitu:66 

1. Ditelantarkan. Misalnya menempatkan barang pinjaman di 
tempat yang gampang hilang. 

2. Tidak dijaga dengan baik. 
3. Menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan kebiasaan 

masyarakat setempat. 
4. Menyalahi kesepakatan mengenai cara menjaga barang..  

                                                 
66 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz V, h. 68-69.  
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Ulama Hanabilah berpendapat bahwa peminjam menanggung 
kerusakan barang pinjamannya secara mutlak, baik disengaja 
maupun tidak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada 
hadis dari berikut: 

 
Artinya: 
“Tangan (yang mengambil) adalah bertanggung jawab atas apa yang 
diambilnya sehingga dipenuhi.”  (HR.Ahmad dan pengarang Kitab 
Sunan yang empat) 

Selain itu, barang pinjaman merupakan harta orang lain untuk 
diambil manfaat oleh dirinya. Berbeda dengan pengambilan manfaat 
yang disertai jaminan, seperti gadai. Dengan demikian, peminjam 
bertanggung jawab, seperti barang gashab. 

Namun demikian ulama Hambaliyah menyatakan, jika barang 
yang dipinjam adalah benda-benda wakaf, seperti buku-buku ilmiah 
atau barang wakaf lainnya, kemudian rusak tanpa disengaja, maka ia 
tidak harus menanggung kerusakannya, sebab tujuan peminjaman 
barang itu ditujukan untuk kemaslahatan umum. 

Mu’ir Mensyaratkan Peminjam harus Bertanggung Jawab 

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika mu’ir memberikan syarat 
adanya tanggungan kepada peminjam, syarat tersebut batal. Begitu 
juga pada penitipan. Hal itu mensyaratkan tidak adanya tanggung-
jawab pada sewa-menyewa sebab persyaratan tersebut mengubah inti 
akad. 

Menurut ulama Malikiyah, jika mu’ir  mensyaratkan peminjam 
untuk bertanggung-jawab pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, 
peminjam tidak menanggungnya. Hanya saja ia harus memberikan 
bayaran atas pemakaian barang yang dipinjamnya sesuai dengan 
nilainya. Akad pun berubah menjadi sewa-menyewa fasid (rusak), 
jika mu’ir tidak rela meminjamkannya, kecuali peminjam bersedia 
untuk menanggungnya.    
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Ulama Syafi’yah dan Hanabilah berpendapat, jika peminjam 
mensyaratkan ‘ariyah sebagai amanat bukan tanggungan, tanggungan 
tidak gugur dan syarat batal, sebab setiap akad mengharuskan 
adanya tanggungan tidak dapat diubah dengan syarat, seperti 
penyerahan atau pemahaman barang pada jual-beli, baik jual-beli 
sahih maupun fasid. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan VII dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai landasan ‘‘ariyah. 
2. Buat rumusan mengenai rukun dan syarat ‘‘ariyah. 
3. Buat rumusan mengenai berubahnya status ‘‘ariyah dari amanat 

menjadi dhaman. 

Rangkuman 

1.  Landasan ‘‘ariyah merupakan dasar hukum disyariatkannya 
‘‘ariyah dalam Islam. Landasan hukum atau dasar hukum ‘‘ariyah 
tersebut dapat ditemukan baik dalam al-Qur’an maupun hadis 
nabi saw. 

1. Rukun ‘‘ariyah merupakan hal-hal yang mesti ada pada setiap 
akad ‘‘ariyah, sedangkan syarat ‘‘ariyah yaitu hal-hal yang melekat 
pada setiap rukunnya. Akad ‘‘ariyah barulah dikatakan sah jika 
telah terpenuhi rukun dan syaratnya.  

2. Status ‘‘ariyah yang tadinya bersifat amanat (kepercayaan) bisa 
berubah menjadi dhaman (tanggungan) atau ganti rugi. 

Tes Formatif 

1. Bagaimanakah hukum ‘‘ariyah dalam Islam? Jelaskan dalil dari al-
Qur’an maupun sunnah! 

2. Ada berapakah rukun ‘‘ariyah menurut jumhur ulama? Sebutkan! 
Jelaskan pula rukun ‘‘ariyah menurut ulama Hanafiyah! 
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3. Apa yang anda ketahui tentang kedudukan barang pinjaman, 
apakah sebagai amanat atau tanggungan? 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. ‘ariyah di anjurkan (mandub) dalam Islam, yang didasarkan pada 
al-Qur’an dan Sunnah. Dalam QS. al-Maidah : 2 yang artinya: 
“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa”. 
Sedangkan menurut hadits Bukhari dan Muslim dari Anas, 
dinyatakan bahwa Rasulullah SAW, telah meminjam kuda dari 
Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya. Dalam hadits 
lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang 
jayyid dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah 
SAW pernah meminjam perisai dari Shafwan Bin Umayyah pada 
waktu Perang Hunain. Shafwan bertanya, “Apakah engkau 
merampasnya, ya Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma 
meminjam dan aku bertanggung jawab.” 

2. Secara umum, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun 
‘ariyah ada empat, yaitu: Mu’ir (Peminjam). Musta’ir (yang 
meminjamkan). Mu’ar (barang yang dipinjam). Shigat, yakni 
sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil 
manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ulama 
Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ‘‘ariyah hanyalah ijab dari 
yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan 
rukun ‘‘ariyah. Menurut ulama Syafi’yah, dalam ‘‘ariyah 
disyaratkan adanya lafadz shighat akad, yakni ucapan ijab dan 
qabul dari peminjam yang meminjamkan barang pada waktu 
transaksi sebab memanfaatkan milik barang, bergantung pada 
adanya izin. 

3. Menurut ulama Hanafiah, penyebab perubahan ‘ariyah dari 
amanah kepada tanggungan karena di antara keduanya ada 
beberapa persamaan, seperti penyebab perubahan  tersebut pada 
penitipan barang, yaitu dengan sebab-sebab sebagai berikut: 
Menghilangkan barang, tidak menjaganya ketika menggunakan 
barang, menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan 
persyaratan atau kebiasaan yang berlaku, menyalahi tata cara 
penjagaan yang seharusnya. 
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B A B 

VIII 
IJARAH  
(SEWA-MENYEWA / UPAH 
MENGUPAH) 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian ijarah, landasan 

ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, sifat dan hukum ijarah, pembagian 
ijarah dan berakhirnya ijarah. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian ijarah, landasan 

ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, sifat dan hukum ijarah, pembagian 
ijarah dan berakhirnya ijarah. Kemudian buatlah intisari/ringkasan 
tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik intisari/ringkasan 
tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ijarah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan ijarah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun ijarah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat ijarah. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan sifat dan hukum ijarah. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan pembagian ijarah. 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan akhir ijarah. 
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PENGERTIAN IJARAH, LANDASAN IJARAH, RUKUN 
IJARAH, SYARAT IJARAH, SIFAT DAN HUKUM IJARAH, 

PEMBAGIAN IJARAH DAN AKHIR IJARAH. 

A. Pengertian Ijarah 
Ijarah dalam bahasa Arab berasal dari kata ajara yang sinonim 

dengan kata akraa yang artinya menyewakan, atau dengan a’tahu ajran 
artinya memberinya upah, juga dengan kata atsabahau artinya 
memberinya pahala.67  

Dalam pengertian istilah secara jelasnya di bawah ini akan 
dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa 
ulama fiqh: 

1. Ulama Hanafiyah:68 

  على املنا فع بعو ضعقد
Artinya: 
“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.” 
 

2. Ulama Asy-Syafi’yah:P68F

69 

قد على منفعة مقصو دة معلو مة مبا حة قا بلة للبذ لو ع
 االبا حةبعوض معلوم

Artinya: 
“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 
mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 
tertentu.” 
 
 

                                                 
67 Ibrahim Anis et.al., Mu’jam al-Wasith (Juz II; Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-

‘Arabiy, 1972), h. 6. 
68 Alauddin al-Kasani, Badai’ al-Shana’I Fi Tartib al-Syara’i (Juz IV; Mesir: Syirkah 

al-Mathbu’ah, t.t.) , h. 174. 
69Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayah al-Akhyar Fi Hilli Ghayah al-

Ikhishar (Juz I; Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.), h. 249. 
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3. Ulama Hanabilah:70 

 متليك منافح شىءمناحةمدةمعلومةبعوض
Artinya: 
“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu 
tertentu dengan pengganti.” 

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual 
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan 
bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon 
untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk 
diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, 
tetapi bendanya. 

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-ZuhailiP70F

71 
Pmengutip 

pendapat Ibnu Qayyim dalam I’lam Al-Muwaqi’in bahwa manfaat 
sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fiqh adalah asal 
fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Quran, As-
Sunnah, ijma’ maupun qiyas yang sahih. Menurutnya, benda yang 
mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, 
misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan 
dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf 
untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan 
barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama 
saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang 
mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap 
ada. 

B. Landasan Ijarah 
Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan 

dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti 
Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, 
Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jua-beli 
kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang 
tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli. 

                                                 
70 Syamsuddin bin Qudamah al-Maqdisi, al-Syarh al-Kabir, (Juz III; Beirut: dar 

al-Fikr, t.t.), h. 301. 
71 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz IV, h. 733-734. 
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Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati 
ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan 
walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut 
kebiasaan (adat).72 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan 
berdasarkan al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’. 

1. Al-Qur’an 

...        ... 

Terjemahnya: 
“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah 
mereka upahnya.” (QS. Ath Thalaaq/65 : 6) 

 
2. As-Sunnah 

 اعطوااالجرياجره قبل ان جيف عرقه(رواه ابن ماجه عن ابن عمر)
Artinya: 
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn 
Majah dari Ibn Umar) 

 من استاجر اجري افليعمل اجره(رواه عبدالرزاق عن اىب هريرة)
Artinya: 
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah 
upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah) 

 
3. Ijma’ 

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. 

 
C. Rukun Ijarah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, 
antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’, 
dan al-ikra. 

                                                 
72 Ibn Ryusd, op.cit., Juz II, h. 218. 
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Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, 
yaitu:73 

1. ‘aqid (orang yang akad). 
2. Shighat akad. 
3. Ujrah (Upah). 
4. Manfaat 

 
D. Syarat Ijarah 

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam 
jual-beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz 
(syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.74 

1. Syarat Terjadinya Akad 

Syarat iniqad (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘aqid, zat akad, 
dan tempat akad. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama 
Hanafiyah, ‘‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus 
berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan 
harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad 
ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah 
dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan 
demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas 
keridhaan walinya. 

Ulama Hanabilah dan Syafi’yah mensyaratkan orang yang akad 
harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz 
belum dapat dikategorikan ahli akad. 

2. Syarat Pelaksanaan (an-nafadz) 

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘‘aqid atau ia 
memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, 
ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

                                                 
73 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz V, h. 3803. 
74 Nasrun Haroen, op.cit., h. 232-235. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, Fiqh 

Sunnah (Jilid III; Beirut: Dar Kitab al-Araby, 1971), h. 177. 
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kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat 
menjadikan adanya ijarah. 

3. Syarat Sah Ijarah 

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan ‘‘aqid (orang yang 
akad), ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), 
dan zat akad (nafs al-‘aqad), yaitu: 

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad 

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT.: 

                   

         ...  

Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang dilakukan suka sama suka.” (QS. An-Nisaa/4 : 29) 

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur 
pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘aqid. 

b. Ma’qud ‘Alaih bermanfaat dengan jelas 

Adanya kejelasan pada ma’qud alaih (barang) menghilangkan 
pertentangan di antara ‘‘aqid. 

Di antara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih (barang) adalah 
dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 
menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa 
seseorang. 

1) Penjelasan manfaat 
Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar 
jelas. Tidak sah mengatakan, “Saya sewakan salah satu dari 
rumah ini.” 

2) Penjelasan waktu 
Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau 
minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya 
masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan 
untuk membatasinya. 
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Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal 
waktu akad, sedangkan ulama Syafi’yah mensyaratkannya 
sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan 
ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. 

3) Sewa bulanan 
Menurut ulama Syafi’yah, seorang tidak boleh menyatakan, 
“Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00” 
sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap 
kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, 
“Saya sewa selama sebulan.” 

Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang 
sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya 
bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling 
penting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan 
uang sewa. 

4) Penjelasan jenis pekerjaan 
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga 
tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. 

5) Penjelasan waktu kerja 
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada 
pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. 

c. Ma’qud ‘Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara’ 
Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan 
anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah 
menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk 
membersihkan mesjid sebab diharamkan syara’. 

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’ 
Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara 
yang dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk 
ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-
lain. 
Para ulama sepakat melarang ijarah, baik benda atau pun orang 
untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh 
dinyatakan : 
 menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak) اإلستئجا رعلىالمعاصى اليحوز 
boleh). 

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya 



Buku Daras : Fiqh Muamalah    |    109 

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, 
puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk 
melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri. 

f. Tidak mengambil manfaat baik diri orang lain yang disewa 
Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat 
dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak 
mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti 
menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya 
untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan 
oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW. melarang untuk 
mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi’yah 
menyepakatinya. 
Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika 
ukurannya jelas sebab hadits di atas dipandang tidak sahih. 

g. Manfaat ma’qud ‘alaih sesuai dengan keadaan yang umum 
Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau 
tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon 
yang dimaksud dalam ijarah. 
 

4. Syarat Barang Sewaan (Ma’qud ‘alaih) 

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau 
dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang 
melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, 
sebagaimana dalam jual-beli. 

5. Syarat Ujrah (Upah) 

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: 

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui 
b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, 

seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan 
menempati rumah tersebut. 
 

6. Syarat yang Kembali pada Rukun Akad 

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak 
diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti 
menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati 
oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada 
penyewa. 
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7. Syarat Kelaziman 

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut: 

a. Ma’qud ‘alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat 
Jika terdapat cacat pada ma’qud ‘alaih (barang sewaan), penyewa 
boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau 
membatalkannya. 

b. Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya 
uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada 
uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang 
menyebabkan kemudaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan 
menjadi tiga macam: 
1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam 

mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan 
sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia. 

2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan 
harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, 
kecuali menjualnya. 

3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar 
mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa 
harus pindah. 

Menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad lazim, seperti jual-
beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang 
membatalkannya. Menurut ulama Syafi’yah, jika tidak ada uzur, 
tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, 
ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat 
dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti 
hancurnya rumah yang disewakan. 

E. Sifat dan Hukum Ijarah 
 

1. Sifat Ijarah 

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang 
didasarkan pada firman Allah SWT. : اوفوابالعقود, yang boleh dibatalkan. 
Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada 
pemenuhan akad. 
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Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad 
lazim yang tidak dapat dibatilkan, kecuali dengan adanya sesuatu 
yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur 
ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur’an di atas.75 

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, 
ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak 
dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, 
ijarah tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya. 

2. Hukum Ijarah 

Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, 
dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma’qud 
‘alaih, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan 
kemanfaatan. 

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika 
penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan 
atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu 
akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika 
kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis 
pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. 

Jafar dan ulama Syafi’yah berpendapat bahwa ijarah fasid sama 
dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau 
ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.76 

F. Pembagian dan Hukum Ijarah 
Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-

menyewa. Ijarah dalam pengertian ini obyek akadnya adalah manfaat 
benda. Sedangkan  ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah. Obyek 
akad jenis ijarah ini adalah amal atau pekerjaan seseorang. 

1. Hukum Sewa-Menyewa  

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan 
lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang 
diharamkan. 

                                                 
75 Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 328. 
76 Ibid. h. 329. 
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a. Hukum Ijarah Atas Manfaat 

Akad ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah kemanfaatan yang 
sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai 
dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi’yah 
berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum 
tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak. 

Perbedaan pendapat di atas berlanjut pada hal-hal berikut: 

1) Upah hubungannya dengan akad 

Menurut ulama Syafi’yah dan Hanabilah, keberadaan upah 
bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi 
diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan ‘aqid. 
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah 
didasarkan pada tiga perkara: 

a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad, 
b) Mempercepat tanpa adanya syarat, 
c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika 

dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, 
hal itu dibolehkan.77 
 

2) Menyerahkan barang sewaan atau pekerjaan setelah akad 
Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ma’qud ‘alaih (barang 
sewaan) harus diberikan setelah akad.78 

3) Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang 
Ijarah untuk waktu yang akan datang dibolehkan menurut ulama 
Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan Syafi’yah 
melarangnya selagi tidak bersambung dengan waktu akad.79 
 

b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan 
1) Sewa rumah 

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk 
memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan 
sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi 
atau dipinjamkan pada orang lain. 

                                                 
77 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz iv, h. 759-760. 
78 Ibid., h. 762. 
79 Ibid., h. 762-763. 
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2) Sewa tanah 
Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa 
yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan 
di atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak. 

3) Sewa kendaraan 
Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan 
lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu 
waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan 
dibawa atau benda yang akan diangkut. 
 

c. Perbaikan Barang Sewaan 
Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, 
seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, 
pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia 
tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan 
untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa 
bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab 
dianggap sukarela. 
Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah 
merupakan kewajiban penyewa. 

d. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa 
Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah: 
1) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah. 
2) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya 

kembali di tempat asalnya.80 
 

2. Hukum Ijarah Atas Upah-Mengupah (Pekerjaan) 

Upah mengupah atau ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual-beli jasa, 
biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, 
membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ‘ala al-a’mal terbagi dua, 
yaitu:81 

a. Ijarah Khusus 
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. 
Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain 
dengan orang yang telah memberinya upah. 
 

                                                 
80 Ibid., h. 764-765. 
81 Sayyid Sabiq, op.cit., Juz III, h. 764-765. 
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b. Ijarah Musytarik 
Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui 
kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan 
orang lain. 

 
G. Akhir Ijarah 

Sebenarnya tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada 
pembahasan terdahulu. Namun demikian, akan dijelaskan kembali : 82 

1. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan 
meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris 
tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut 
jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan. 

2. Pembatalan akad. 
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, 

menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak 
menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih 
dapat diganti. 

4. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan VIII dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai landasan ijarah. 
2. Buat rumusan mengenai rukun dan syarat ijarah. 
3. Buat rumusan mengenai sifat dan hukum ijarah. 

 

 

                                                 
82 Ibid., h. 781-782. 
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Rangkuman 

1. Landasan atau juga dimaknai dengan dasar hukum 
disyariatkannya akad ijarah merupakan pedoman bagi umat 
Islam tentang dibolehkannya bermuamalah khususnya terhadap 
akad ijarah. 

2. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, 
antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti’jar, al-
iktira’, dan al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah 
ada (4) empat, yaitu: a. ‘‘aqid (orang yang akad). b. Shighat akad. c. 
Ujrah (Upah). d. Manfaat. 

3. Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-
menyewa,  dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah. 

Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian ijarah! 
2. Landasan disyariatkannya ijarah  bersumber dari al-Qur’an, hadis 

dan juga ijma’. Jelaskan! 
3. Jelaskan syarat sah ijarah! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Menurut etimologi, ijarah adalah   .(menjual manfaat) بيع المنفعة 
Sedangkan pengertian secara terminologi, oleh Jumhur ulama 
fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang 
boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh 
karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil 
buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil 
airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi 
bendanya. 

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan 
berdasarkan al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’. Dalam al-Qur’an 
terdapat dalam QS. Al-Thalaq:6 yang artinya: “Jika mereka 
menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka 
upahnya.” Juga dalam QS. al-Qashash: 26-27 yang artinya: “Salah 
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seorang dari kedua wanita itu berkata,”Ya ayahku, ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling 
baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
lagi dapat dipercaya.” Berkatalah dia (Syu’aib), “Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebajikan) dari 
kamu.” Sedangkan dalam salah satu hadis Nabi yang 
diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn Umar dinyatakan bahwa: 
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” Disamping al-
Qur’an dan hadis Nabi, ijarah juga mempunyai kekuatan hukum 
sebab dikuatkan oleh Ijma’ umat Islam bahwa ijarah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia. 

3. Yang menjadi syarat sah sebuah akad ijarah adalah: Pertama, 
Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad, sebagaimana 
dalam sebuah ayat  QS. An-Nisa : 29 yang artinya:  “Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. Kedua, Ma’qud 
‘Alaih (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada 
barang menghilangkan pertentangan di antara ‘‘aqid. Ketiga, 
barang harus dapat memenuhi secara syara’. Dipandang tidak 
sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk 
membersihkan mesjid sebab diharamkan syara’. Keempat, 
Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’. Pemanfaatan 
barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan 
syara’. Kelima, tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan 
kepadanya. Keenam, Tidak mengambil manfaat bagi diri orang 
lain yang disewa. Ketujuh, tidak menyewakan diri untuk 
perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah 
untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil 
pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil 
bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Kedelapan, manfaat 
benda sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa 
pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab 
tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah. 
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B A B 

IX SYIRKAH 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian syirkah, dasar 

hukum syirkah, pembagian syirkah, syarat-syarat syirkah, hukum 
(ketetapan) syirkah, Sifat akad syirkah dan kewenangan, hal yang 
membatalkan syirkah. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian syirkah, landasan 

syirkah,pembagian syirkah, syarat-syarat syirkah, hukum (ketetapan) 
syirkah, sifat akad syirkah dan kewenangan, hal yang membatalkan 
syirkah. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. 
Pahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian syirkah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum syirkah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan pembagian syirkah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat syirkah. 
5.  Mahasiswa dapat menjelaskan hukum (ketetapan) syirkah. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan sifat akad syirkah. 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan hal yang membatalkan 

syirkah. 
 

 



118    |    Buku Daras : Fiqh Muamalah 

PENGERTIAN SYIRKAH, DASAR HUKUM SYIRKAH, 
PEMBAGIAN SYIRKAH, SYARAT-SYARAT SYIRKAH, 

HUKUM/KETETAPAN SYIRKAH, SIFAT AKAD SYIRKAH 
DAN YANG MEMBATALKAN SYIRKAH. 

A. Pengertian Syirkah  
Secara bahasa kata syirkah atau syirkah berarti al-ikhtilat 

(percampuran) dan persekutuan.83 Maksud percampuran di sini 
adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain 
sehingga sulit untuk dibedakan. 

Beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan syirkah, antara 
lain:  

1. Menurut Hasbi ash-Shiddiqy: “Syirkah adalah akad yang berlaku 
antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam 
suatu usaha dan membagi keuntungannya”.84 

2. Menurut Safi’yah:85 

ثـُُبوُت داَحقِّ ِىف َشْىٍء ِالثـْنَـْنيِ َفَأْكرـََر َعَلى ِجَهِة  
Artinya 
“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan 
cara yang masyhur (diketahui) 

3. Menurut Hanafiyah :P85F

86 

َتَشاِر َكِني ِفىرَْ ِس ْاَمالـِ َوالرِّْبحِ .
ُ
 ِعَباَرٌة َعْن َعْقٍد بـَْنيَ امل

Artinya 
“Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang 
bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.” 

Tampaknya, dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama 
hanya berbeda secara tekstual namun prinsipnya tidak berbeda jauh 
sebab sama-sama bermaksud menyatakan suatu bentuk kerjasama 

                                                 
83 Sayyid Sabiq, op.cit., Juz III, h. 931. 
84 Hasbi ash-Shiddiqy, op.cit., h. 89. 
85 Muhammad Asy-Syarbini, op.cit,  Juz. III h. 364. 
86 Sayyid Sabiq, op.cit., Juz III, h. 931.  
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antara dua orang atau lebih yang berusaha bersama dan mencari 
keuntungan.   

B. Dasar Hukum Syirkah  
Dasar hukum/landasan syirkah (perseroan) terdapat dalam al-

Qur’an, al-hadits, dan ijma’ ulama berikut ini: 

1. Al-Qur’an Surah An-Nisaa’: 12. 

...    ...   
Terjemahnya: 
“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.”  

 
Dalam QS Saad: 24. 

...                   

        ... 

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah 
mereka ini.” 

 
2. As -Sunnah.  

َعْن َ ِىب ُهَريـَْرَة َرفـََعُه ِاَىل النَِّيبِّ ص. م. قَاَل : ِانَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ 
يـَُقْوُل :  َنَاِلُث الشَّرِْيَكْنيِ َماملَْ َخيُْن َ َحُد ُمهَا َصاِحَبُه فَِاَذا َخانَُه 

َخَرَجُت ِمْن بـَْيِنِهَما  (رواه ابوداود واحلاكم وصحعه إسناده) 
Artinya 
“Dari abu hurairah yang dirafa’kan kepada nabi SAW. Bahwa nabi saw 
bersabda, “ sesungguhnya Allah swt. Berfirman, “ aku adalah yang 
ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari 
keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari 
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persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. 
Abu dawud dan hakim menyahihkan sanadnya)  

Dapat disimpulkan dari sumber hukum di atas bahwa Allah swt. 
akan menjadi penolong terhadap dua orang yang bersekutu 
(dalam kebaikan). Jika salah seorang yang bersekutu itu 
mengkhianati temannya, Allah swt. akan menghilangkan 
pertolongan dan keberkahan tersebut.  

3. Al-Ijma’. 
Berdasar atas dasar hukum tersebut sehingga umat Islam secara 
ijma’ (sepakat) bahwa akad syirkah dibolehkan. 

 
C. Pembagian Syirkah 

Secara garis besar syirkah dikelompokkan menjadi dua bagian, 
yaitu: 

1. Syirkah  amlak (kepemilikan) adalah dua orang atau lebih yang 
memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah/syirkah amlak  
bersifat memaksa. Syirkah ini ada dua macam: 

a. Syirkah sukarela (ikhtiar), yaitu: syirkah yang muncul karena 
adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya 
dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang 
sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, 
yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu di antara 
keduanya, yakni syirkah milik.  

b. Syirkah paksaan (ijbar) yaitu syirkah yang ditetapkan kepada 
dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan 
keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, 
maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.   

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah salah seorang yang 
bersekutu seolah-olah sebagai orang lain di hadapan yang 
bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang di antara 
mereka tidak boleh mengolah (tasharruf) harta syirkah tersebut 
tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak 
mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-
masing.87  

                                                 
87 Ibid.,  h. 65.  
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2. Syirkah uqud (kontrak) adalah syirkah yang bersifat ikhtiyariah 

(kemauan sendiri). Syirkah ini merupakan bentuk transaksi yang 
terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta 
dan keuntungannya.  

Ulama hanafiyah membaginya menjadi tiga macam, namun 
kemudian berjumlah enam macam karena masing-masing jenis 
syirkah bercorak mufawidhah dan ‘inan,   yaitu :88 

a. Syirkah amwal mufawidhah. 
b. Syirkah amwal ‘inan. 
c. Syirkah a’mal mufawidhah. 
d. Syirkah a’mal ‘inan. 
e. Syirkah wujuh mufawidhah. 
f. Syirkah wujuh ‘inan. 

Fuqaha Syafi’i dan malik, berpendapat bahwa syirkah terbagi 
atas empat macam, yaitu:89   

a. Syirkah ‘inan. 
b. Syirkah mufawidhah. 
c. Syirkah ‘abdan. 
d. Syirkah wujuh. 

Ulama fiqh sepakat bahwa syirkah ‘inan dibolehkan, sedangkan 
bentuk-bentuk lainnya masih di perselisihkan. Ulama safi’yah, 
zhahiriyah, dan imamia menganggap semua bentuk syirkah selain 
‘inan mudharabah adalah batal. 

Ulama hanabilah membolehkan semua bentuk syirkah 
sebagaimana yang disebutkan oleh ulama hanafiah di atas, kecuali 
syirkah wujuh dan mufawidhah. Ulama hanafiah dan zaidiyah 
membolehkan semua bentuk syirkah yang enam di atas apabila sesuai 
dengan syarat-syaratnya.  

Pembagian syirkah tersebut di atas dapat dikelompokkan lagi 
menjadi dua kategori. Pertama, didasarkan atas materi syirkah, yang 
dikategorikan menjadi: Syirkah amwal, syirkah a’mal atau ‘abdan,  dan 

                                                 
88 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz IV, h. 794-795. 
89 Syamsuddin Ahmad Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj (Juz V; Dar al-Fikri, t.t.), h. 4-

5. 
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syirkah wujuh. Kedua, pembagian yang didasarkan atas posisi dan 
komposisi saham, yang dikategorikan menjadi: syirkah ‘inan, syirkah 
mufawadhah dan syirkah mudharabah.  

Berikut ini adalah merupakan pengertian umum tentang 
pengelompokan  syirkah uqud tersebut di atas: 

1. Syirkah harta (amwal) 

Syirkah harta adalah dua orang yang bersekutu dalam harta, dan 
menyatakan bersekutu dalam menjual dan membeli secara 
bersama-sama, at au mereka memutlakkan bentuk kerja sama  di 
antara keduanya, tidak sebatas jual beli saja, melainkan setiap 
rezeki yang datang dari Allah swt. berupa laba adalah milik 
mereka berdua dengan syarat tertentu. Salah satunya 
mengucapkan hal itu dan yang lain menerimanya. 

2. Syirkah a’mal 

Syirkah a’mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima 
suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. 
Kemudian keuntungan dibagi antara keduanya dengan 
menetapkan persyaratan tertentu. Syirkah jenis ini terjadi, 
misalnya di antara dua orang penjahit, tukang besi dan lain-lain. 
Syirkah ini juga disebut dengan syirkah shana’i dan taqabbul.  

3. Syirkah Wujuh. 

Syirkah wujuh adalah bersekutunya dua pemimpin dalam 
pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang 
secara tidak kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh 
dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Penamaan wujuh 
karena tidak terjadi jual beli secara kontan jika keduanya tidak 
dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adab. 
Syirkah inipun dikenal sebagai bentuk syirkah karena adanya 
tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan.  

4. Syirkah ‘Inan. 

Syirkah ‘inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta 
milik untuk berdagang secara bersama-sama. Ulama fiqh sepakat 
membolehkan syirkah jenis ini. Hanya saja mereka berbeda 
pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana 
mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. 
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5. Syirkah Mufawidhah  

Arti dari mufawidhah menurut bahasa adalah persamaan. 
Dinamakan mufawidhah antara lain sebab harus ada kesamaan 
dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerja sama lainnya. 
Menurut istilah, syirkah mufawidhah adalah transaksi dua orang 
atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan 
dalam jumlah modal, penentuan keuntungan , pengolahan , serta 
agama yang dianut. 

6. Syirkah Mudharabah. 

Persekutuan antara pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam 
berdagang atau pengusaha dimana pemilik modal menyediakan 
seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat 
dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak  
dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak 
pemodal. 

Prinsip dan Syarat Syirkah ‘Uqud  

Menurut ulama hanafih syarat syirkah ada dua macam, yaitu 
syarat ‘am (umum) dan syarat khas (khusus). 

Syarat-syarat umum syirkah, antara lain:90 

a. Dapat dipandang sebagai perwakilan  

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan 
wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika 
membeli, menjual, bekerja dan lain-lain. Dengan demikian, 
masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.  

b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan  

Bagian masing-masing yang bersekutu harus jelas, seperti 1/5, 
1/3, 10%. Jika keuntungan tidak jelas (majlul), akan menjadi fasid 
(rusak) sebab laba merupakan ma’qud ‘alaih (salah satu rukun 
akad menurut jumhur).   

 

                                                 
90 Wahbah al-Zuhaily, op.cit. Juz IV, h. 305. 
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c. Laba merupakan bagian (juz) umum dari jumlah  

Laba hendaklah termasuk bagian (juz) yang umum dari syirkah, 
tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua 
puluh dan lain-lain. Hal ini karena syirkah mengharuskan 
adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentuan akan 
menghilangkan hakikat syirkah.  

Syarat Khusus Pada Syirkah Amwal. 

 Persyaratan khusus pada syirkah amwal, baik pada syirkah ‘inan 
maupun mufawidhah adalah berikut ini:91 

a. Ra’s al-mal (modal syirkah) harus ada dan jelas. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa modal tidak boleh berupa utang atau harta 
yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun jual-beli.  
Jumhur ulama tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih 
dahulu sebab penekanan syirkah terletak pada akad bukan pada 
hartanya. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya 
percampuran harta, seperti pada mudharabah. Selain itu, 
perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (tasharruf) 
harta yang mengandung unsur perwakilan, maka dibolehkan 
mengolahnya sebelum bercampur.  

b. Modal syirkah harus bernilai atau berharga secara mutlak.  
Ulama fiqh sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang 
bernilai secara umum, seperti uang dalam hal ini dinar, dirham 
atau mata uang tertentu yang berlaku. Oleh karena itu, tidak sah 
modal syirkah dengan barang-barang atau komoditas  baik yang 
bergerak (manqul) maupun tetap (‘aqar).  

Syarat Khusus Syirkah Mufawidhah 

Ulama hanafiyan menyebutkan beberapa syarat khusus pada 
syirkah mufawidhah, diantaranya: 

a. Seperti ‘‘aqid (yang akad) harus ahli dalam perwakilan dan 
jaminan, yakni keduanya harus merdeka, telah balig, berakal, 
sehat, dan dewasa. 

b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir. 
c. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang 

bersekutu dimasukkan dalam syirkah. 
                                                 

91 Ibid., h. 806-808. 



Buku Daras : Fiqh Muamalah    |    125 

d. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan 
e. Ada kesamaan dalam berdagang. Tidak boleh dikhususkan pada 

seorang yang atas saja, juga tidak berserikat dengan orang kafir. 
f. Pada transaksi (akad) harus menggunakan kata Mufawidhah. 

Persaratan di atas harus terpenuhi pada perkongsian Mufawidhah. 
Jika salah satu syarat tidak ada, syirkah akan berubah menjadi 
syirkah ‘inan. 

 
Syarat Syirkah a’mal.  

Jika syirkah a’mal ini berbentuk mufawidhah, harus memenuhi 
persyaratan mufawidhah di atas. Akan tetapi, jika syirkah ini berbentuk 
inan, hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama 
Hanafiyah, setiap yang sah menjadi wakil, sah pula berserikat. 

Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu 
dipakai oleh salah seorang ‘‘aqid, hal itu tidak mempengaruhi syirkah. 
Akan tetapi, jika membutuhkan pada orang lain, pekerjaan itu 
menjadi tanggung jawab yang menyeluruh dan syirkah dipandang 
rusak.92 

Syarat Syirkah Wujuh 

Jika syirkah ini berbentuk mufawidhah, hendaklah yang bersekutu 
itu ahli dalam memberikan jaminan, dan masing-masing harus 
memiliki setengah harga yang dibeli. Selain itu,keuntungan dibagi 
dua dan ketika akad harus menggunakan kata mufawidhah. Namun 
Jika syirkah berbentuk ‘inan, tidak disyaratkan harus memenuhi 
persyaratan di atas, dan dibolehkan salah seorang ‘‘aqid melebihi yang 
lain. Hanya saja, keuntungan harus didasarkan pada kadar 
tanggungan. Jika meminta lebih, akad batal. 

D. Hukum (Ketetapan) Syirkah U’qud  
Hukum syirkah ‘uqud terbagi dua yaitu sahih dan fasid. Syirkah 

dikatakan fasid (rusak) apabila tidak memenuhi persyaratan yang 
telah disebutkan di atas. Adapun syirkah sahih adalah syirkah yang 
memenuhi persyaratan kesahihannya. Dengan demikian, hukum 
akad diketahui sesuai dengan pembahasan masing-masing bentuk 
syirkah tersebut, yaitu berikut ini: 

                                                 
92 Ibid., h. 814. 
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1. Ketetapan Syirkah ‘Inan Amwal. 

Terdapat empat ketetapan yang mesti dipenuhi dalam syirkah 
‘inan amwal:93 

a. Syarat Pekerjaan. Dalam syirkah ‘inan dibolehkan kedua pihak 
yang sedang berakad untuk menetapkan persyaratan dalam 
bekerja, misalnya antara si A dan B sepakat dengan sebuah bisnis 
jual beli mobil, seorang membeli dan seorang lagi 
memasarkannya, atau menurut kesepakatan yang mereka buat 
bersama yang hasilnya mereka bagi bersama.  

b. Pembagian Keuntungan. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian 
keuntungan bergantung pada besarnya modal yang 
diinvestasikan. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, 
tergantung dari besarnya jumlah investasikan yang mereka 
masukkan, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Namun jika jumlah 
investasi  mereka sama maka keuntungan juga dibagi rata di 
antara mereka. Misalnya A dan B sepakat berbisnis dengan 
masing-masing menanamkan modal sebanyak Rp. 20.000.000. 
Apabila usahanya mendapatkan keuntungan Rp.10.000.000  maka 
A dan B masing-masing mendapat bagian 50% dari keuntungan 
tersebut yaitu Rp.5.000.000. Namun jika antara A dan B 
memasukkan modal yang berbeda, misalnya A memiliki modal 
Rp.20.000.000. sedangkan B hanya Rp.10.000.000, dalam 
perjalanan bisnis mereka mendapat untung sebanyak 
Rp.4.500.000, maka pembagian keuntungan diperhitungkan 
berdasar modal yang diinvestasikan, yaitu A: 2/3 x 
Rp.4.500.000,00 = Rp.3.000.000,00 sedangkan B : 1/3 x 
Rp.4.500.000,00 = Rp. 1.500.000,00. 
Akan tetapi, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama 
dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab 
dalam syirkah, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan. 
Pendapat tersebut menurut ulama Hanafiyah, kecuali Zafar. 

c. Harta Syirkah Rusak. Jika terjadi  kerusakan pada harta syirkah 
sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta sebelum 
dicampurkan, syirkah batal. Hal ini karena yang ditransaksikan 
dalam syirkah adalah harta. Namun, jika kerusakan terjadi 
setelah harta dibelanjakan, akad tidak batal, dan apa yang 

                                                 
93 Ibid. h. 816-817. 
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dibelanjakan itu menjadi tanggungan mereka berdua karena 
mereka membelinya dalam pelaksanaan syirkah. 

d. Pendayagunaan Harta Syirkah. Setiap anggota persekutuan 
berhak memperjualbelikan harta syirkah, karena dalam syirkah 
‘inan, seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin 
rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, juga 
diperbolehkan berbelanja, baik secara kontan  maupun 
ditangguhkan.  

Menurut ulama Syafi’yah tidak dibolehkan berbelanja tidak 
kontan. Dalam masalah ini, di antara ulama Hanabilah terbagi 
atas dua pendapat, tetapi yang paling masyhur adalah pendapat 
yang membolehkan belanja secara tidak kontan.  

Di antara bentuk tasharruf harta syirkah adalah: 
1) Membelanjakan dan menitipkan sesuai kebiasaan para 

pedagang  
2) Memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang 

secara mudharabah (bagi hasil).  
3) Mewakilkan hak jual-beli kepada orang lain. 
4) Memakai dalam pegadaian. 
5) Memakai dalam persewaan    
6) Memakai dalam hiwalah (pemindahan hak utang) dengan 

harga barang. 
7) Mematuhi aturan-aturan dalam transaksi 
8) Memakai ongkos perjalanan. Abu Hanifa, Muhammad, dan 

pendapat paling zahih dari ulama Malikiyah 
membolehkannya, sedangkan Abu Yusuf dan imam Safi’i 
melarangnya. Kecuali kalau ada izin dari rekannya.  

9) Tidak boleh berderma dengan harta syirkah sebab masing-
masing tidak memiliki kewenangan untuk berbuat kebaikan 
dengan harta syirkah, seperti hibah, sedekah, dan lain-lain. 

2. Ketetapan Syirkah Mufawadha dan Amwal 

Segala sesuatu yang boleh ber-tasharruf dalam syirkah ‘inan juga 
boleh dilakukan dalam syirkah mufawidhah. Begitu pula segala 
persyaratan yang diharuskan dalam syirkah ‘inan diharuskan juga 
dalam syirkah mufawidhah. Hal ini karena syirkah mufawidhah pada 
hakikatnya adalah syirkah ‘inan yang ditambah. 
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Adapun ketetapan-ketetapan khusus yang harus ada syirkah 
mufawidhah, antara lain :94  

a. Pengakuan utang, dibolehkan atas dirinya atau rekanya. 
b. Penetapan kesamaan utang atau yang semakna dengan ini,  
c. Harus ada pinjaman harta  
d. Masing-masing memiliki hak menuntut segala aturan yang 

berkaitan dengan pembelian atau penjualan  
e. Segala perbuatan yang tidak yang berhubungan dengan 

syirkah tidak boleh diambil dari syirkah, seperti membayar 
denda, mahar, dan lain-lain. 

3. Ketetapan Syirkah wujuh  

Dua orang yang bersekutu dalam syirkah wujuh, baik mufawidhah 
maupun ‘inan, dia berada pada posisi syirkah amwal, baik dalam hal 
perkara yang wajib dikerjakan oleh keduanya atau yang boleh 
dikerjakan oleh salah satunya. Apabila syirkah dimutlakkan, ia 
menjadi syirkah ‘inan sebab syirkah mutlak mengharuskan ‘inan.     

 Jika syirkah wujuh berbentuk mufawidhah berarti berbagai hal 
yang berkaitan dengan jual beli, harus sama sebab mufawidhah 
melarang ketidaksamaan.95      

4. Ketetapan syirkah A’mal 

a. Berbentuk Mufawidhah. Apabila syirkah a’mal berbentuk 
mufawidhah, setiap yang bersekutu diwajibkan menanggung 
segala sesuatu yang berhubungan dengan syirkah. Contoh 
syirkah mufawidhah, dua orang menerima  suatu pekerjaan 
dengan cara bersekutu, maka keduanya harus menanggung 
pekerjaan tersebut secara seimbang. Begitu pula dalam 
keuntungan dan kerugian. Selain itu, hendaklah seseorang di 
antara mereka dapat menjadi penjamin rekannya. 

b. Berbentuk ‘inan. Ketetapan pada syirkah ‘inan sebenarnya 
hampir sama dengan ketetapan pada syirkah mufawidhah di 
atas apabila dihubungkan dengan keharusan menanggung 
pekerjaan secara baik. Satu pihak boleh saja menyuruh 
rekannya kapan saja, sebagaimana rekannya juga dapat 

                                                 
94 Ibid., h. 821. 
95 Ibid., h. 824. 
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meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari syirkah ini 
adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang 
dapat bersekutu, dengan selanjutnya menjadi tanggung 
jawab bersama. 

c. Pembagian laba. Pembagian laba pada syirkah  ini 
bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan, apabila 
salah seorang pekerja , sedang lainnya tidak sakit atau 
sedang pergi misalnya, maka upah dapat diberikan sesuatu 
dengan persyaratan yang mereka tetapkan. 

d. Penanggungan kerugian. Penanggungan kerugian pada 
syirkah juga bergantung pada jaminan yang mereka 
berikan.96 

 
E. Sifat Akad Syirkah dan Kewenangan 

1. Hukum Kepastian (luzum) Syirkah. Bahwa akad syirkah 
dibolehkan, tetapi tidak lazim. oleh karena itu salah seorang 
yang bersekutu dibolehkan membatalkan akad atas 
sepengetahuan rekannya untuk menghindari kemudaratan. 

2. Kewenangan Syarik (yang bersyerikat). Ahli fiqh sepakat 
bahwa kewenangan syarik dalam syirkah adalah amanah, 
seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan 
harta atas izin rekannya. 

F. Hal Yang Membatalkan Syirkah 
Perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Pertama, 

perkara yang membatalkan syirkah secara umum ada empat, yaitu: a) 
Pembatalan dari seorang yang bersekutu. b) Meninggalkan salah 
seorang syari’. c) Salah seorang syari murtad atau berkhianat. d) Gila. 
Kedua, Perkara yang membatalkan secara khusus, yaitu: a) Harta 
syirkah rusak. b) Tidak ada kesamaan modal.  

 

 

 

 
 

                                                 
96 Ibid., h. 825. 
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Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan IX dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai landasan syirkah. 
2. Buat rumusan mengenai syarat-syarat syirkah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan sifat akad syirkah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan hal yang membatalkan syirkah. 

Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian syirkah, baik secara bahasa maupun istilah! 
2. Jelaskan dasar hukum syirkah! 
3. Jelaskan pembagian syirkah! 
4. Jelaskan syarat-syarat syirkah! 
5. Jelaskan hal-hal  yang membatalkan syirkah! 
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B A B 

X MUDHARABAH 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian, landasan 

mudharabah, rukun mudharabah, syarat sah mudharabah, hukum 
mudharabah, pertentangan antara pemilik dan pengusaha serta 
perkara yang membatalkan mudharabah.  

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian, landasan 

mudharabah, rukun mudharabah, syarat sah mudharabah, hukum 
mudharabah, pertentangan antara pemilik dan pengusaha serta 
perkara yang membatalkan mudharabah. Kemudian buatlah 
intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik 
intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian.  
2. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan mudharabah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun mudharabah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat sah mudharabah. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum mudharabah. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan pertentangan antara pemilik 

dan pengusaha. 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan perkara yang membatalkan 

mudharabah. 
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PENGERTIAN MUDHARABAH, LANDASAN 
MUDHARABAH, RUKUN MUDHARABAH, SYARAT SAH 

MUDHARABAH, HUKUM MUDHARABAH, 
PERTENTANGAN ANTARA PEMILIK  DAN PENGUSAHA 

SERTA PERKARA YANG MEMBATALKAN 
MUDHARABAH. 

A. Pengertian Mudharabah  
Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah 

(syirkah). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan 
orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, 
mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama. 
Menurut bahasa, qiradh ( ُاَْلِقَراض) diambil dari kata  ُاَْلَقْرض  yang berarti   ُاَْلَقْطع 
(potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk 
diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan 
pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa 
juga diambil dari kata muqaradhah ( ُاَْلُمَقاَرَضة) yang berarti  ُاَْلُمَساَواة 
(kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang 
sama terhadap laba.P96F

97
P  

Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah ( ُاَْلُمَضارَبَة) 
sebab  ُِكلٌّ ِمَن اْلَعاِقَدْيِن َيْضِرُب ِبَسْهِم الرِّْبح (setiap yang melakukan akad memiliki 
bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan 
dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut 
dinamakan  َِضْربًا ِىف السََّفر.  

Mengenai pengertian mudharabah menurut istilah, wahbah al-
Zuhaily mendefinisikannya sebagai berikut:P97F

98
P  

اَْن َيْدَفَع اْلَماِلُك ِاَىل اْلَعاِمِل َماًال لَِيتَِّجَر ِفْيِه َوَيُكْوُن الرِّْبُح ُمْشَرتًِكا 
نَـُهَما ِحبَْسِب َما ُشرِطَا  بـَيـْ

                                                 
97 Muwaffiquddin bin Qudama, Al-Mughni (Juz V; Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), h. 

134-135.  
98 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz IV, h. 836. 
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Artinya:  
Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk 
berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya 
berdasarkan persyaratan yang disepakati.  

Adapun Sayyid Sabiq mendefinisikan mudharabah sebagai 
berikut: “Suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak 
memberikan uang (modal) kepada pihak yang lain untuk 
diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di 
antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan”.99 

Setelah memperhatikan definisi yang dikemukakan oleh ulama di 
atas dapatlah diketahui bahwa mudharabah atau qiradh merupakan 
akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut. 
Jika pihak pertama menyiapkan uang sebagai modal untuk 
berdagang, sedangkan pihak lainnya menyiapkan tenaga atau 
keterampilan. Dari kerjasama tersebut mereka sepakat bahwa 
keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 
Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata 
lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian 
pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang 
tidak akan mendapat imbalan jika rugi.  

B. Landasan Mudharabah 
Ulama fiqh sepakat bahwa mudharabah dibenarkan dalam Islam 

berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas.  

1. Al-Qur’an  
Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:  

  ...              ... 

Terjemahnya:  
“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah...”(QS. Al Muzzammil/73:20) 

                                                 
99 Sayyid Sabiq, op.cit., Juz III, h. 212. 
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              ... 

Terjemahnya:  
“Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan 
carilah karunia Allah...”. (QS. Al Jumu’h/62:10) 

           ... 

Terjemahnya:  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 
dari Tuhan-Mu...”. (QS. Al Baqarah/2:198) 

 
2. As-Sunnah  

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa 
Nabi saw. bersabda:  

َثَالٌث ِفْيِهنَّ اْلبَـرََكُة : اَْلبَـْيُع ِاَىل َاَجٍل َواْلُمَقاَرَضُة َوَخْلُط اْلبُـرِّ 
بِالشَِّعْريِ لِْلبَـْيِت َال لِْلبَـْيِع  (رواه ابن ماجة عن سهيب).  

Artinya:  
“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang 
ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), 
dan yang mencampuradukkan  gandum dengan jelas untuk keluarga, 
bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu 
Abbas ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk 
mudharabah, dan mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak 
melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang 
lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus 
menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada 
Rasulullah saw. dan beliau membolehkannya. 
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3. Ijma’  

Di antara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang 
menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta 
anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak 
ditentang oleh sahabat lainnya.  

4. Qiyas  

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh 
seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada 
yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang 
kaya yang tidak mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak 
sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki 
modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara 
lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni 
untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi 
kebutuhan mereka.   

C. Rukun Mudharabah  
Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab 
dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan 
menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata yang 
searti dengannya.100  

Adapun menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun 
mudharabah ada tiga, yaitu:101 

1. Dua orang yang melakukan akad (al-’aqidain),  
2. Modal (ma’qud alaih),  
3. Shighat (ijab dan qabul).  
 
Sedangkan ulama Syafi’yah lebih merinci lagi menjadi lima 

rukun, yaitu:102 
a. Modal,  
b. Pekerjaan,  

                                                 
100 Alauddin al-Kasani, Bada’i ash-Sana’i Fi Tartib asy-Syara’i (Juz VI; Beirut: Dar 

al-Fikr, 1996), h. 121.  
101 Wahbah al-Zuhaily, loc.cit., 
102 Ibid., 
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c. Laba,  
d. Shighat,  
e. Dua orang yang akad. 

 
1) Jenis-Jenis Mudharabah  

Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah mutlak (al-
muthlaq) dan mudharabah terikat (al-muqayyad). 

Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada 
pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “saya serahkan 
uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan 
dibagi di antara kita, masing-masing setengah dan sepertiga, dan lain-
lain”.  

Mudharabah muqayyad (terikat) adalah penyerahan modal 
seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti 
persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung 
atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang 
tertentu, dan lain-lain.103  

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi 
batasan dengan masa yang akan datang, sedangkan ulama syafi’yah 
dan malikiyah melarangnya. 

2) Sifat Mudharabah  

Ulama fiqh sepakat bahwa akad dalam mudharabah sebelum 
dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila 
sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan 
pendapat ada  berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat 
diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut 
Syafi’yah, Malikiyah dan hanabilah, akad tersebut tidak lazim yaitu 
tidak dapat diwariskan.104   

3) Mudharib (pengusaha) lebih dari seorang  

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika mudharib lebih dari 
seorang, laba di bagian berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Dengan 

                                                 
103 Ibid., h. 840. 
104 Ibid., h. 840-841. 
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kata lain, keuntungan di antara sesama pengusaha tidak boleh 
disamakan, tetapi menurut kadar usaha dan hasil usahanya.  

D. Syarat Sah Mudharabah  
Akad mudharabah dapat dikatakan sah jika memenuhi tiga 

macam syarat, adalah: Syarat atas ‘aqidain (dua orang yang akan 
akad), syarat atas modal dan syarat atas laba (keuntungan). Ketiga 
syarat-syarat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Syarat ‘aqidain  

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni 
pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau 
menjadi wakil, namun demikian, tidak diisyaratkan harus muslim. 
Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzhimmi atau orang kafir 
yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama malikiyah 
memakruhkan mudharabah dengan kafir dzimmi jika mereka tidak 
melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.105  

2. Syarat Modal  

Berikut yang menjadi syarat daripada modal, adalah:106 

a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau 
sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam 
syirkah (As-syirkah).  

b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran  
c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti 

harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan 
harta yang dititipkan kepada orang lain seperti mengatakan 
“ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan!”.   

d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini 
dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, 
yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.  

 
 
 

                                                 
105 Ali Fikri, Al-Mu’amalat al-Maddiyah Wa al-Adabiyyah (Mesir: Mathba’ah 

Mushthafa al-babiy al-Halaby, 1357 H), h. 846. 
106 Wahbah al-Zuhaily, op.cit. Juz IV, h. 843-846.  
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3. Syarat-Syarat Laba  

Adapun yang menjadi syarat-syarat yang berkaitan dengan laba 
adalah sebagai berikut:107 

a. Laba harus memiliki ukuran  

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan 
demikian jika laba tidak jelas, batal. Namun demikian, pengusaha 
dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp. 5.000.000,00 misalnya 
untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran 
laba yang akan diterima.  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal 
mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua 
orang yang akad, maka akad rusak, tetapi mudharabah tetap sah. 
Hal ini karena dalam mudharabah, kerugian harus ditanggung 
oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal 
mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, hal itu tidak 
dikatakan mudharabah, tetapi pedagang.  

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan 
kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabila hal itu 
termasuk qiradh, tetapi menurut ulama Syafiiyah termasuk 
mudharabah yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai 
usahanya, sebab mudharabah mengharuskan adanya pembagian 
laba. Dengan demikian jika laba disyaratkan harus dimiliki 
seseorang, akad menjadi rusak.  

Ulama malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua 
laba untuknya. Begitu pula laba boleh untuk pemilik modal sebab 
termasuk tabarru’ (derma).  

b. Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur)  

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku 
secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang 
melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik 
modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada 
pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah 
tertentu bagi satu pihak sisanya bagi pihak lain, seperti 

                                                 
107 Ali Fikri, op.cit., h. 192. 
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menetapkan laba 1.000.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan 
sisanya bagi pengusaha.  

E. Hukum Mudharabah  
Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah sahih dan 

mudharabah fasid. Kedua jenis mudharabah ini akan dijelaskan di 
bawah ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Mudharabah Fasid  

Salah satu contoh mudharabah fasid adalah mengatakan 
“berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi antara kita”. 
Ulama hanafiyah, syafiiyah dan hanabilah berpendapat bahwa 
pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang sahih 
karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas 
pekerjaannya, baik ia mendapat buruan atau tidak. Hasil yang 
diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta 
(modal) sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. 
Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik 
modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima oleh 
ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama syafiiyah 
dan hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama hanafiyah.108  

2. Hukum Mudharabah Sahih  

Mudharabah yang sahih adalah suati akad mudharabah yang 
rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan hukum mudharabah 
sahih ini meliputi beberapa hal, di antaranya berikut ini:109  

a. Tanggung jawab pengusaha  

Ulama fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab 
atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini 
karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.  

Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara 
bersama-sama dengan pemilik modal.  

                                                 
108 Alauddin al-Kasani, op.cit. Juz VI, h. 163-164. 
109 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz IV, h. 853-854. 
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Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang 
menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia 
pun memiliki hak untuk mendapatkan upah.  

Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas 
rusaknya modal tersebut. jika mengalami kerugian pun 
ditanggung oleh pengusaha saja.  

jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawaban 
atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, 
syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian 
pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. 
Adapun ulama malikiyah dan syafiiyah berpendapat bahwa 
mudharabah batal.  

b. Tasharruf (Tindakan Hukum) Pengusaha  

Hukum tentang tasharruf pengusaha berbeda-beda tergantung 
pada mudharabah mutlak atau terikat. Penjelasan dari kedua jenis 
mudharabah adalah sebagai berikut:110 

1) Pada mudharabah mutlak  

Menurut ulama hanafiyah, jika mudharabah mutlak, maka 
pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang 
menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. Begitu pula 
pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu 
perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.  

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha:  

a) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada 
izin yang jelas dari pemiliknya  

b) Menurut ulama malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli 
barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya 

c) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk 
mudharabah, juga tidak boleh mencampurkannya dengan 
harta miliknya atau harta milik orang lain.111  

Dalam mudharabah mutlak, menurut ulama hanafiyah, 
pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada 

                                                 
110 Ibid., op.cit., h. 858-860. 
111 Ibid. 
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pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian, harta 
tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabnya (pengusaha 
pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada 
pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun 
bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi 
dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.  

Menurut ulama selain hanafiyah, pengusaha bertanggung jawab 
atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa 
seizinnya, tetapi laba dibagi atas pengusaha kedua dan pemilik 
modal. Pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab 
laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna. 

Ulama syafi’yah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan 
kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, 
meskipun atas seizin pemilik modal.  

2) Pada mudharabah terikat (muqayyad) 

Secara umum, hukum yang terdapat dalam mudharabah terikat 
sama dengan ketetapan yang ada pada mudharabah mutlak. Namun, 
ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:112 

a) Penentuan tempat  

Jika modal menentukan tempat, seperti ‘gunakan modal ini untuk 
mudharabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya”. Pengusaha 
harus mengusahakan di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat 
termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha 
mengusahakannya bukan di daerah Tasikmalaya, ia bertanggung 
jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.  

b) Penentuan orang  

Ulama hanafiyah dan hanabilah membolehkan pemilik modal 
untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh 
pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal 
itu termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama syafiiyah dan 
malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah 
pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat 
pencarian laba.  

                                                 
112 Ibid., h. 863. 
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c) Penentuan waktu  

Ulama hanafiyah dan hanabilah membolehkan pemilik modal 
menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. 
Adapun ulama syafiiyah dan malikiyah melarang persyaratan 
tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu 
sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.  

 
3) Hak-hak pengusaha (al-mudharib) 

Pengusaha memiliki dua hak atas harta mudharabah yaitu hak 
nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah 
ditentukan dalam akad.  

a) Hak nafkah (membelanjakan) 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal nafkah modal atau harta 
mudharabah. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi 
menjadi tiga golongan, yaitu:113  

- Imam Syafi’, menurut riwayat paling zahir, berpendapat 
bahwa pengusaha tidak boleh menafkahkan modal untuk 
dirinya sendiri, kecuali atas seizin pemilik modal sebab 
pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika 
pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar 
dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad 
menjadi rusak.  

- Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, imam Hanafiyah, 
dan Imam Zaidiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak 
menafkahkan harta mudharabah dalam perjalanan untuk 
keperluannya, seperti pakaian, makanan dan lain-lain. 
Hanya saja menurut Imam Malik, hal itu bisa dilakukan jika 
modal yang ada memang mencukupi untuk itu. 

- Ulama Hanabilah membolehkan pengusaha untuk 
menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu 
menetap maupun dalam perjalanan jika diisyaratkan pada 
waktu akad. Dengan demikian, jika tidak disyaratkan pada 
waktu akad, tidak boleh menafkahkan modal. 

                                                 
113 Ibid., h. 865-866. 
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Belanja atau biaya pengelolaan bagi mudharib diambil dari laba, 
jika sudah ada laba. Jika tidak ada laba, maka diambil dari modal.  

b) Hak akan laba  yang tertuang dalam akad. 

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai  
ketetapan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika 
tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk 
dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyaratkan setelah 
modal diambil. 114 

Di antara dalil-dalil yang mengharuskan pemilik modal 
mengambil modalnya terlebih dahulu adalah hadits yang 
menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya: 
“Perumpamaan orang muslim seperti pedagang, tidak 
menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya”.115 

Berdasarkan hadits di atas, para ahli fiqh sepakat bahwa sebelum 
laba diberikan, pengusaha diharuskan menyerahkan dahulu 
modal kepada pemiliknya.  

4) Hak pemilik modal  

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika 
menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengusaha tidak 
mendapatkan apa-apa.  

 
F. Pertentangan Antara Pemilik dan Pengusaha  

Antara pemilik modal dan mudharib terkadang terjadi 
perselisihan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 
mudharabah, seperti dalam tsharruf yang umum atau khusus, 
kerusakan harta, pengembalian modal, kadar keuntungan yang 
disyaratkan dan besarnya modal mudharabah. 

1. Pertentangan dalam bertasharruf  

Jika terjadi perbedaan antara pemilik dan pengusaha, yaitu satu 
pihak menyangkut sesuatu yang umum dan pihak lain menyangkut 
masalah khusus, yang diterima adalah pernyataan yang menyangkut 
hal-hal umum dalam perdagangan, yakni menyangkut pendapatan 

                                                 
114 Alauddin al-Kasani, op.cit., Juz.VI, h.162.  
115 Rachmat Syafei, op.cit., h. 234. 
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laba, yang dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan 
umum. Begitu pula jika terjadi perbedaan pendapat antara mutlaq 
dan muqayyad (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang 
menyatakan mutlaq. Atau berbeda dalam jenis usaha atau jenis 
barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik 
harta.116  

2. Perbedaan dalam harta yang rusak  

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan 
pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan 
bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal 
mengingkarinya, maka yang diterima, berdasarkan kesepakatan para 
ulama, adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan 
pengusaha adalah amanah, yakni tidak ada khianat.  

3. Perbedaan dalam Harta Rusak  

Ketika terjadi perselisihan antara pemilik modal dan pengusaha 
tentang harta yang harus dikembalikan, seperti ucapan pengusaha, 
bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama 
hanafiyah dan hanabilah adalah pernyataan pemilik modal, 
sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah yang diterima 
adalah ucapan pengusaha, sebab pengusaha dipercaya.117 

4. Perbedaan dalam jumlah Modal  

Ulama fiqh sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat 
tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab 
dialah yang memegangnya. 

5. Pertentangan Besarnya Laba  

Bagi Hanafiyah dan Hanabilah, ketika terjadi perselisihan 
mengenai besarnya modal usaha yang diberikan oleh pemodal 
kepada pengusaha, maka ucapan yang diterima adalah pernyataan 
pemilik modal, misalnya pengusaha menyatakan bahwa dirinya 
menerima dari pemodal sebesar Rp.50.000.000, sedangkan pemodal 
mengakui dirinya memberi modal kepada pengusaha sebesar 
Rp.70.000.000. 

                                                 
116 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., juz IV, h. 869. 
117 Ibid., 
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Sedangkan oleh ulama Malikiyah berpendapat sebaliknya, bahwa 
yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpahnya namun 
dengan beberapa syara, yaitu:118  

a. Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam 
mudharabah  

b. Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama 
syafiiyah jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian 
laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha 
berhak mendapatkan upah atas perniagaannya. 

6. Pertentangan Sifat Modal  

Bila ada perbedaan mengenai sifat modal, maka oleh ulama 
Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan yang 
terima adalah pernyataan pemilik harta, misalnya pemilik 
menyatakan “Saya serahkan modal untuk berdagang, membeli 
barang dagangan dan lain-lain”. Sedangkan pengusaha menyatakan 
bahwa uang itu diberikan kepadanya secara cuma-Cuma. Hal 
tersebut berdasar sebab harta yang diberikan adalah milik pemodal 
dan pernyataan yang diterima dan diakui berkaitan dengan keluarnya 
uang tersebut dari tangannya adalah pemilik uang itu.119  

G. Perkara yang Membatalkan Mudharabah  
Hal-hal yang membatalkan mudharabah adalah sebagai berikut:  

1. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan  

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan 
mudharabah oleh pihak yang bekerjasama, larangan untuk 
melanjutkan usahanya atau karena terjadi pemecatan. Jika memenuhi 
syarat pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah 
diserahkan ketika pembatalan atau larangan, maka akad mudharabah 
sah untuk dibatalkan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui 
bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) 
dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.  

  
 

                                                 
118 Rachmat Syafei, op.cit., h.236-237. 
119 Alauddin al-Kasani, op.cit., Juz VI, h.166. 
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2. Meninggal Dunia Salah Satu Pihak  

Disepakati oleh jumhur ulama bahwa mudharabah dinyatakan 
batal jika salah seorang pihak yang berakad (‘aqid) meninggal dunia, 
baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah 
berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan 
meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut 
dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang 
melakukan akad atau tidak. Namun bagi ulama Malikiyah 
menyatakan  bahwa tidaklah batal mudharabah disebabkan 
meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat 
diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.120  

3. Salah Satu Pihak Sakit Gila  

Ulama sependapat bahwa seorang yang dalam ikatan perjanjian 
dan mengalami sakit gila maka secara langsung akadnya dinyatakan 
batal. Hal tersebut sangat wajar sebab seorang yang gila maka dia 
tidak bersyarat untuk melakukan perjanjian. Demikian pula dalam 
hal akad  mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan 
keahlian dalam mudharabah.121  

4. Pemilik Modal Murtad  

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh 
dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah 
diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu 
Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan 
musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian 
dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad 
dibagikan di antara para ahli warisnya.122  

5. Modal Rusak Di Tangan Pengusaha  

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi 
batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika 
modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap 

                                                 
120 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz VI, h.872-873. 
121 Ibid., h. 873. 
122 Ibid., h. 874. 
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rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan 
sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.123  

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan X dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat rumusan mengenai landasan mudharabah. 
2. Buah rumusan mengenai rukun mudharabah. 
3. Buat rumusan mengenai hukum mudharabah. 

Rangkuman 

1. Rukun mudharabah merupakan hal-hal yang mesti ada pada 
setiap akad mudharabah, sedangkan syarat mudharabah yaitu 
hal-hal yang melekat pada setiap rukun mudharabah. Akad 
mudharabah barulah dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun 
dan syaratnya.  

2. Mudharabah atau qiradh merupakan akad antara pemilik modal 
(harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan ketentuan 
bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak. 

3. Ulama fiqh sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam 
berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.  

4. Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah sahih dan 
mudharabah fasid. 

Tes Formatif 

1. Istilah mudharabah diartikan juga dengan qirad. Jelaskan!  
2. Jelaskan rukun mudharabah! 
3. Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah mutlak (al-

muthlaq) dan mudharabah terikat (al-muqayyad). Jelaskan yang 
menjadi perbedaan dari keduanya! 

                                                 
123 Ibid., 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang 
Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, 
mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang 
sama. Menurut bahasa, qiradh ( ُاَْلِقَراض) diambil dari kata  ُاَْلَقْرض  yang 
berarti   ُاَْلَقْطع (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari 
hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan 
harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari 
laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradhah 
 sebab pemilik modal dan ,(kesamaan) اَْلُمَساَواةُ  yang berarti (اَْلُمَقاَرَضةُ )
pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Sedangkan 
dinamakan mudharabah ( ُاَْلُمَضارَبَة) sebab  ُِكلٌّ ِمَن اْلَعاِقَدْيِن َيْضِرُب ِبَسْهِم الرِّْبح 
(setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau 
pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan 
harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan  َِضْربًا ِىف السََّفر. 

2. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah 
ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul. 
Sedangkan oleh jumhur ulama berpendapat bahwa rukun 
mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-
’aqidain), modal (ma’qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). 
Ulama Syafi’yah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu 
modal, pekerjaan, laba, shighat dan dua orang yang akad. 

3. Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada 
pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “saya 
serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan 
labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah dan 
sepertiga, dan lain-lain”. Sedangkan mudharabah muqayyad 
(terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha 
dengan berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang 
sepatu, atau memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa 
pengusaha harus membeli barang dari orang tertentu, dan lain-
lain.  
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B A B 

XI 
KERJA SAMA LAHAN 
PERTANIAN (MUZARA’AH 
ATAU MUKHARABAH DAN 
MUSYAQAH) 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian muzara’ah, 

landasan muzara’ah, sifat muzara’ah, arti musyakah, landasan musyakah, 
rukun musyaqah serta perbedaan musyakah dengan muzara’ah. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai  pengertian muzara’ah, 

landasan muzara’ah, sifat muzara’ah, arti musyakah, landasan musyakah, 
rukun musyaqah dan perbedaan musyakah dengan muzara’ah. 
Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian muzara’ah. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan muzara’ah. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan sifat muzara’ah. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan arti musyakah. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan musyakah. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun musyaqah. 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan musyakah dengan 

muzara’ah. 
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PENGERTIAN MUZARA’AH, LANDASAN MUZARA’AH, 
SIFAT MUZARA’AH, ARTI MUSYAKAH, LANDASAN 

MUSYAKAH, RUKUN MUSYAKAH SERTA PERBEDAAN 
MUSYAKAH DENGAN MUZARA’AH. 

A. Muzara’ah dan Mukhabarah 
1.  Pengertian Muzara’ah dan Mukhabarah 

Secara etimologi muzara’ah   َُزاَرَعة
ُ
اَلزَّرْع  Dari     kata ُمَفاَعَلة  adalah wajan   مل

yang sama artinya dengan    ُاِإلنـَْبات (menumbuhkan)P123F

124
P. Muzara’ah dinamai 

pula dengan al mukhabarah dan al mihaqalah. Orang-orang irak 
memberikan istilah muzara’ah dengan al-qharah. 

Menurut terminologi syara’, para ulama berbeda pendapat antara 
lain. 

a.  Ulama Malikiyah:  

 الشِّرَْكُة ِىف الزَّرْعِ 
Artinya : 
“Sesungguhnya muzara’ah adalah Perkongsian dalam bercocok 
tanam”.P124F

125 

b.  Ulama Hanabilah: 

نَـُهَما َها َوالزَّرُْع بـَيـْ  َدْفُع ْاألْرِض ِإَىل َمْن يـَْزَرَعـَها َ ْو يـَْعَمُل َعَليـْ
Artinya : 
“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau 
mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara 
keduanya.”P125F

126 
 
 

                                                 
124 Ibrahim Anis et.al., op.cit., h. 392. 
125 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz V, h. 613. 
126 Ali Fikri, op.cit., h. 141. 
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c.  Ulama Syafi’yah membedakan antara mujahara’ah dan 
mukhabarah: 

َها َواْلَبْذر ِمَن اْلَعَملِ .  اَْلُمَخابـََرُة ِهَي َعَمُل ْاَألْرِض بِبَـْعِض َما َخيْرُُج ِمنـْ
اِلكِ 

َ
َها َيُكْوُن  ِمَن مل َُخابـََرُة َوَلِكنَّ اْلَبْذَر ِفيـْ

 َواْلُمَزاَرَعُة ِهَي اْمل
Artinya: 
“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang 
dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah 
sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik 
tanah.”P126F

127 

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
antara muzara’ah dan mukhabarah ada persamaan dan ada pula 
perbedaannya. Persamaannya adalah antara muzara’ah dan 
mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah 
menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. 
Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, 
disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah , 
disebut muzara’ah. 

2.  Landasan Hukum 

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan muzara’ah 
dan menanggapinya fasid. Begitu pula imam syafi’. tetapi sebagian 
ulama syafi’yah mengakuinya dan mengaitkannya dengan musayqah 
(pengelola kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi 
mereka, tidak membolehkan mukhabarah sebab tidak ada landasan 
yang membolehkannya.  

Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah, jafar, 
imam syafi’h adalah hadist yang di riwayatkan oleh muslim dari jabir 
ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW. Melarang mukhabarah. 
Demikian pula dalam hadits ibnu umar  yang juga diriwayatkan oleh 
muslim bahwa Rasulullah SAW. Melarang muzara’ah. Hal tersebut 
berdasar dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang 
artinya: “Dari Tsabit bin adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya 

                                                 
127 Abdurrahman al-Jaziri, op.cit., h.4-5. 
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Rasulullah melarang untuk melakukan muzara’ah, dan 
memerintahkan untuk melakukan mu’ajarah (sewa-menyewa).128 

Golongan ini berpendapat bahwa kerjasama nabi dengan orang 
khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk mukhabarah atau 
muzara’ah, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan 
membaginya , seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya 
yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu 
dibolehkan. 

Abu yusuf dan Muhammad (sahabat imam abu hanafiah), imam 
malik, ahmad, dan abu dawud azh-zhahiri berpendapat bahwa 
muzara’ah dibolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang 
diriwayatkan oleh jama’ah dari ibn umar bahwa nabi SAW 
bermuamalah dengan ahli khaibar dengan setengah dari sesuatu yang 
dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-
tumbuhan. Selain itu muzara’ah dapat dikategorikan syirkah antara 
harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat 
terpenuhi. Tidak jarang pemilik dapat memelihara tanah, sedangkan 
pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki 
tanah. Dengan demikian dibolehkan sebagaimana dalam 
mudharabah. 

3.  Rukun dan Sifat Muzara’ah  

Ulama hanafiayah berpendapat bahwa rukun muzara’ah adalah 
ijab dan Kabul yang menunjukkan keridaan diantara keduanya. 

Ulama hanabilah berpendapat bahwa muzara’ah dan musyaqah 
tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan 
mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.129 

Tentang sifat muzara’ah, menurut ulama hanafiyah, merupakan 
sifat-sifat syirkah yang tidak lazim. Adapun menurut ulama 
malikiyah diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya 
tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah 
yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat pengkongsian 
harta termasuk muzara’ah dan harus menggunakan shighat.  

                                                 
128 Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam (Juz III; Mesir: Maktabah 

Wa Mathba’ah  Mushthafa al=Baby al-Halabi, 1960), h.79. 
129 Alauddin al-Kasani, op.cit.., h.255. 
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Ulama hanfiyah berpendapat bahwa muzara’ah dan musyakah 
adalah dua akad yang tidak lazim sehingga setiap yang 
melangsungkan akad dapat membatalkan keduanya.130 

4. Syarat-Syarat Muzara’ah 

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, yaitu:131 

Muzara’ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘aqid 
(orang yang melangsungkan aqad), tanaman, tanah yang ditanami, 
sesuatu yang keluar dari tanah, tempat aqad, alat bercocok tanam, 
dan waktu bercocok tanam. 

a.  Syarat ‘aqid (orang yang melangsungkan aqad)  
1) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh. 
2) Imam abu hanafiah mensyaratkan bukan orang murtad 

tetapi ulama hanafiyah tidak mensyaratkannya. 
b.  Syarat tanaman  

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tetapi 
kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada 
pekerja. 

c.  Syarat dengan garapan 
1) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah 

tersebut akan menghasilkan. 
2) Jelas. 
3) Ada penyerahan tanah 

d.  Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan 
1) jelas ketika aqad. 
2) diharuskan atas kerja sama dua orang yang aqad. 
3) ditetapkan ukuran di atas keduanya, seperti sepertiga, 

setengah, dan lain-lain. 
4) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang 

yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan 
mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad 
hanya mendapatkan sekadar pengganti biji. 

e.  Tujuan aqad 
Aqad dalam muzara’ah harus didasarkan pada tujuan syra’ yaitu 
untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah. 

                                                 
130 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz V, h.615-616. 
131 Ibid., 
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f.  Syrat alat bercocok tanam 
Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan 
maksud sebagai konsekuensi atas aqad. Jika hanya bermaksud 
menggunakan alat, dan tidak dikaitkan aqad, muzara’ah 
dipandang rusak. 

g.  Syarat muzara’ah 
Dalam muzara’ah diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu 
tidak ditetapkan, muzara’ah dipandang tidak sah. 

Ulama Malikiyah 

Syarat-syarat muzara’ah menurut ulama malikiyah adalah :132 

a. Kedua orang yang melangsungkan aqad harus menyerahkan 
benih. 

b. Hasil yang diperoleh harus disamakan  antara pemilik tanah dan 
penggarap 

c. Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan aqad. 

Ulama Syafi’yah 

Ulama Syafi’yah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang 
diperoleh oleh kedua ‘aqid dalam muzara’ah yang mengikuti atau 
berkaitan dengan musyaqah. mereka berpendapat bahwa muzara’ah 
adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan 
benihnya berasal dari pemilik tanah.133 

Ulama Hanabilah 

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama syfi’iyah, tidak 
mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang aqad. 
Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:134 

a. benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam 
Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap. 

b. kedua orang yang melaksanakan aqad harus menjelaskan bagian 
masing-masing. 

c. mengetahui dengan jelas jenis benih. 

                                                 
132 Ibid., h.620. 
133 Ibid., 
134 Ibid., h.621. 
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5. Eksistensi Muzara’ah 

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat hanafiyah), 
muzara’ah mempunyai empat keadaan, tiga sahih dan satu batal. 

a. dibolehkan muzara’ah jika tanah dan benih berasal dari 
pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari 
penggarap. 

b. dibolehkan muzara’ah jika tanah dari seseorang, sedangkan 
benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap. 

c. dibolehkan muzara’ah jika tanah, benih, dan alat penggarap 
berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari 
penggarap. 

d. Muzara’ah tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari 
pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari 
penggarap. 

 
6. Hukum Muzara’ah 

Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzara’ah yang sahih adalah 
sebagai berikut:135 
a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 

penggarap. 
b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik 

tanah. 
c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu 

aqad. 
Antara lain didasarkan pada hadis. 

 اَْلُمْسِلُمْوَن ِعْنَد ُشُرْوِطِهْم (َرَواُه احلَاِكُم َعْن  ََنِس َوَعاِئَشةُ )
Artinya: 
“kaum muslimin berdasarka syarat di antara mereka” (HR. hakim dari 
anas dan siti aisyah)  

d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan 
dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi jika tidak 
ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab 
menyiram atau menjaga tanaman. 

                                                 
135 Muhammad bin Ismail al-Kahlani, op.cit., h.59. 
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e. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu 
yang telah ditetapkan. 

f. Jika salah seorang yang aqad meninggal sebelum diketahui 
hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan 
aqad didasarkan pada waktu. 

 
Hukum Muzara’ah Fasid menurut Hanafiyah 
Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam muzara’ah fasid 

adalah :136 
1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola. 
2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih. 
3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapat upah 

dari pekerjaannya. 

7. Akhir Akad Muzara’ah 

Beberapa hal yang menyebabkan muzara’ah berakhir :137 

a. Habis masa muzara’ah. 
b. Salah seorang yang aqad meninggal 
c. Adanya uzur. Menurut ulama hanafiyah , diantara uzur yang 

menyebabkan batalnya muzara’ah, antara lain : 
1) tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk 

membayar utang. 
2) penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, 

jihad dijalan allah SWT dan lain-lain. 

B.  Musyaqah  
1.  Arti Musyaqah 

Menurut etimologi, musyaqah adalah wazn mufa’alah dari kata 
as-saqyu yang sinonimnya asy-syurbu artinya memberi minum.138 
Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah.139 Akan 
tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah musyaqah. 

 

                                                 
136 Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h.625-626. 
137 Ibid., h. 626-628. 
138 Ibrahim Anis et.al., op.cit., h. 427. 
139 Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h.630. 
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Adapun menurut terminologi Islam, ulama Syafi’iyah 
mendefinisikannya sebagai berikut: 

َرُه َعَلى َخنٍْل َ ْو َشَجِر ِعَنٍب فـََقْط لِتَـَعهُِّدِه بِالسََّقى  َوالتـَّْربَِيِة  يـَُعاِمَل َغيـْ
 َعَلى َ نَّ الَرْمَرَة َهلَُما

Artinya: 
“Mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, 
dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya 
untuk mereka berdua.”P139F

140 

2. Asas Legalitas 

Musyaqah menurut ulama hanfiyah sama seperti muzara’ah, baik 
dalam hukum persyaratan yang memungkinkan terjadinya musyaqah. 
Abu hanifah dan abu jaffar tidak membolehkannya, dengan 
mendasarkan pendapatnya pada hadis : 

َمْن َكاَنْت َلُه  َْرٌض فـَْليَـْزَرُعَها َوَال ُيْكرِيـَْها بِرـُُلٍث َوَال ِبرُبٍُع َوَال ِبطََعاٍم 
 ُمَسمَّى (مّتفق عليه)

Artinya: 
“Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah mengelolanya, tidak boleh 
menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, dan tidak pula dengan 
makanan yang te;lah ditentukan.” (muttafaq alaih)P140F

141 

Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat hanafiyah), dan jumhur 
ulama (imam malik, imam syafi’, dan imam ahmad) membolehkan 
musyakah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama 
orang khaibar. 

 

 

 

 
                                                 

140 Ibid., 
141 Ibid., 
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3. Perbedaan antara Musyaqah dan Muzara’ah 

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa musyaqah, sama dengan 
muzara’ah, kecuali dalam empat perkara:142 

a. Jika salah seorang menyepakati aqad tidak memenuhi aqad, 
dalam musyaqah, ia harus dipaksa, tetapi dalam muzara’ah, ia 
tidak boleh dipaksa. 

b. Jika aktu musyaqah habis, aqad diteruskan sampai berbuah 
tanpa pemberian upah, sedangkan dalam muzara’ah, jika 
waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah. 

c. Waktu dalam musyaqah ditetapkan berdasarkan istihsan, 
sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam 
muzara’ah terkadang tidak tertentu. 

d. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap 
diberi upah. Sedangkan dalam muzara’ah jika diminta 
sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak 
mendapatkan apa-apa. 

4. Syarat–Syarat Musyaqah  

Syarat-syarat musyaqah sebenarnya tidak berbeda dengan 
persyaratan yang ada dalam muzara’ah. Hanya saja, pada musyaqah 
tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, 
kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. 

Beberapa syarat yang ada dalam muzara’ah dan dapat diterapkan 
dalam musyaqah adalah :143 

a. Ahli dalam aqad 
b. Menjelaskan bagian penggarap 
c. Membebaskan pemilik dari pohon 
d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang 

melangsungkan aqad 
e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir 

 
 
 
 

                                                 
142 Ibid., h. 633-634. 
143 Ibid., h. 635. 
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5. Rukun Musyaqah 

Akad musaqah barulah dikatakan shahih jika terpenuhi rukun dan 
syarat-syaratnya, apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka 
musaqah menjadi fasid. 

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun musyaqah adalah ijab 
dan qabul, seperti pada muzara’ah. Adapun yang bekerja adalah 
penggarap saja, tidak seperti dalam muzara’ah. Ulama malikiyah 
berpendapat tidak ijab-qabul dengan pekerjaan, tetapi  harus dengan 
lafazh. Menurut ulama hanabilah, qabul dalam musyaqah, seperti 
dalam muzara’ah tidak memerlukan lafazh, cukup dengan 
menggarapnya. Sedangkan menurut ulama syafi’yah mensyaratkan 
dalam qabul denan lafazh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada 
kebiasaan umum. 

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musyaqah ada 3 (tiga) 
yaitu berikut ini: 

a. Dua orang aqad (al-’aqidani). 

Al–’aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal. Al–’aqidani 
dalam hal ini adalah pemilik kebun dan penggarap. 

b. Objek musyaqah 

Objek musyaqah menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon 
yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian 
ulama hanafiyah lainnya dibolehkan musyaqah atas pohon yang 
tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan 
siraman. 

Ulama malikiyah berpendapat bahwa objek musyaqah adalah 
tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan 
memiliki akar yang tetap di tanah seperti anggur, kurma yang 
berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat: 

1) Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat 
diperjualbelikan; 

2) Akad ditentukan dengan waktu tertentu. 

Ulama hanabilah berpendapat bahwa musyaqah dimaksudkan 
pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. 



160    |    Buku Daras : Fiqh Muamalah 

Ulama syafi’yah dalam madzhab baru berpendapat bahwa 
musyaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. 
Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW. terhadap 
orang khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya 
dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi 
madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan 

c. Shighat 

Menurut ulama syafi’yah, tidak dibolehkan menggunakan kata 
ijarah (sewaan) dalam aqad musyaqah sebab berlainan aqad. 

Adapun ulama hanabilah membolehkannya sebab yang 
terpenting adalah maksudnya. 

Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar 
aqad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama 
hanabilah, sebagaimana pada muzara’ah, tidak disyaratkannya 
qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya. 

6. Hukum Musyaqah Sahih dan Fasid (Rusak) 

Hukum Musyaqah Sahih 

Musyaqah sahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum 
atau ketetapan. 

a.  Menurut ulama Hanafiyah, hukum musyaqah sahih adalah 
sebagai berikut:144 
1) Segala pekerjaan yang berkenan dengan pemeliharaan pohon 

diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang 
diperlukan dibagi dua. 

2) Hasil dari musyaqah dibagi berdasarkan kesepakatan. 
3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak 

mendapatkan apa-apa. 
4) Aqad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan 

demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan 
akad tanpa izin salah satunya. 

5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada 
uzur. 

6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati. 

                                                 
144 Alauddin al-Kasani, op.cit., h.283. 
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7) Penggarap tidak memberikan musyaqah kepada penggarap 
lain, kecuali diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, 
penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, 
sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai 
dengan pekerjaannya. 

b. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum 
yang disepakati oleh ulama hanafiyah di atas. Namun demikian, 
mereka berpendapat dalam penggarapan yaitu sebagai berikut:145 
1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib 

dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan. 
2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di 

tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap. 
3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap 

adalah keajaiban penggarap, seperti menyiram atau 
menyediakan alat garapan, dan lain-lain. 

c.  Ulama Syafi’yah  dan hanabilah sepakat dengan ulama malikiyah 
dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan 
menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun 
adalah keajaiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak 
rutin adalah keajaiban pemilik tanah.146 

 
7.  Hukum dan Dampak Musyaqah Fasid 

Musyaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan syara’. Beberapa keadaan yang dapat di 
kategorikan musyaqah fasid menurut ulama Hanafiyah antara lain:147 

a. Mensyaratkan hasil musyaqah bagi salah seorang dari yang 
aqad. 

b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang aqad. 
c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapannya. 
d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, 

sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman 
sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan 
dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang 
aqad. 

                                                 
145 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., h.640. 
146 Muhammad Syarbini al-Khatib, op.cit., h.68-69. 
147 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., h.642-643. 
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e. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah 
pembagian 

f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah 
habis waktu aqad 

g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan 
h. Musyaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap 

membagi lagi kepada penggarap lainnya. 

Dampak musyaqah fasid menurut ulama: 

1) Dampak musyaqah fasid menurut ulama hanafiyah: 
a) Pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk bekerja; 
b) Semua hasil adalah hak pemilik kebun; 
c) Jika musyaah rusak, penggarapan berhak mendapatkan 

upah. 
2) Menurut ulama malikiyah, jika musyaqah rusak sebelum 

penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila 
musyaqah rusak setelah penggarap bekerja atau pada 
pertengahan musyaqah, penggarap berhak mendapatkan upah 
atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak. 

Diantara contoh musyaqah fasidah menurut golongan ini adalah 
penggarap mensyaratlan adanya tambahan tertentu dari pemilik, 
seakan-akan penggarap bekerja untuk mendapatkan upah. 

Namun demikian, jika musyaqah rusak karena kemudratan atau 
ada halangan, masalah musyaqah tetap diteruskan sekadarnya 
(musyaqah mistil). 

3) Ulama Syafi’yah dan hanabilah berpendapat bahwa jika buah 
yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang 
yang melangsungkan aqad dengannya, si penggarap berhak 
mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab dia telah kehilangan 
manfaat dari jerih payahnya dalam musyaqah. 

Di antara hal-hal yang menyebabkan musyaqah rusak, menurut 
golongan ini, adalah dua pihak tidak mengetahui bagiannya 
masing-masing; mensyaratkan uang dengan jumlah yang telah 
ditentukan; mensyaratkan jumlah buah tertentu, mensyaratkan 
pemilik harus bekerja mensyaratkan mengerjakan sesuatu selain 
pohon. 

 



Buku Daras : Fiqh Muamalah    |    163 

8. Batas Waktu Musyaqah 

Menurut Ulama Hanafiyah 

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa musyaqah sebagaimana 
dalam muzara’ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara:148 

1. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang aqad 

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa 
penggarap boleh berhenti. Akan tetapi jika penggarap 
meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak 
mendapatkan upah. 
Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli 
warisnya dapat melakukan tiga hal: 
a. Membagi buah dengan persyaratan tertentu. 
b. Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik. 
c. Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian 

penggarap sekedar pengganti pembiayaan. 

2. Meninggalnya salah seorang yang aqad 

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban 
meneruskan musyaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu 
pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan 
pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak 
menghendakinya. Apabila kedua orang yang aqad meninggal 
yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. 
Jika ahli waris itu menolak, musyaqah diserahkan kepada pemilik 
tanah. 

3. Membatalkan baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur 
Di antara uzur yang dapat membatalkan musyaqah : 
a. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan 

mencuri buah-buahan yang digarapnya. 
b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.  

 
 

                                                 
148 Ibid., h. 646-650. 
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Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan XI dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Buat uraian mengenai landasan muzara’ah dan musyakah. 
2. Buat uraian mengenai rukun musyaqah. 
3. Buat uraian mengenai perbedaan musyarakah dengan muzara’ah. 

Rangkuman 

1. Antara muzara’ah dan mukhabarah ada persamaan dan ada pula 
perbedaannya. Persamaannya adalah antara muzara’ah dan 
mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah 
menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. 
Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari 
pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari 
pemilik tanah , disebut muzara’ah. 

2. Musyaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah 
menyebutnya dengan istilah muamalah. Akan tetapi, istilah yang 
lebih dikenal adalah musyaqah. 

3. Kerjasama lahan pertanian ini dapat dikategorikan syirkah antara 
harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja 
dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik dapat memelihara tanah, 
sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi 
tidak memiliki tanah. Dengan demikian dibolehkan sebagaimana 
dalam mudharabah. 

4. Musyaqah, sama dengan muzara’ah, kecuali dalam empat perkara: 
Pertama,  Jika salah seorang menyepakati aqad tidak memenuhi 
aqad, dalam musyaqah, ia harus dipaksa, tetapi dalam muzara’ah, 
ia tidak boleh dipaksa. Kedua, Jika waktu musyaqah habis, aqad 
diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan 
dalam muzara’ah, jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan 
pemberian upah. Ketiga, waktu dalam musyaqah ditetapkan 
berdasarkan istihsan, sebab dapat diketahui dengan tepat, 
sedangkan waktu dalam muzara’ah terkadang tidak tertentu. 
Keempat, jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap 
diberi upah. Sedangkan dalam muzara’ah jika diminta sebelum 
menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa. 
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Tes Formatif 

1. Bagaimana pendapat ulama Hanafiyah mengenai hukum 
muzara’ah yang sahih. Jelaskan! 

2. Jelaskan apa yang menjadi persyaratan terhadap tanaman yang 
dihasilkan! 

3. Jelaskan dampak musyaqah fasid menurut ulama hanafiyah! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Hukum muzara’ah yang sahih adalah sebagai berikut: Pertama, 
segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 
penggarap. Kedua, pembiayaan atas tanaman dibagi antara 
penggarap dan pemilik tanah. Ketiga, hasil yang diperoleh 
dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu aqad. Keempat, 
menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan 
dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi jika tidak 
ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab 
menyiram atau menjaga tanaman. Kelima, dibolehkan menambah 
penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. 
Keenam, jika salah seorang yang aqad meninggal sebelum 
diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab 
ketetapan aqad didasarkan pada waktu. 

2. Adapun syarat-syarat tanaman yang dihasilkan: 1) Jelas ketika 
aqad. 2) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang aqad 
ditetapkan ukuran di atas keduanya, seperti sepertiga, setengah, 
dan lain-lain. 3) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara 
dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan 
mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya 
mendapatkan sekadar pengganti biji. 

3. Dampak musyaqah fasid menurut ulama hanafiyah: a. pemilik 
tidak boleh memaksa penggarap untuk bekerja; b. Semua hasil 
adalah hak pemilik kebun; c. Jika musyaah rusak, penggarapan 
berhak mendapatkan upah. 
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B A B 

XII 
PERDAMAIAN 
(AL-SHULH) 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian al-shulh, dasar 

hukum al-shulh, rukun dan syarat al-shulh dan macam-macam al-shulh. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian al-shulh, dasar 

hukum al-shulh, rukun dan syarat al-shulh dan macam-macam al-shulh. 
Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian al-shulh  
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum al-shulh 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun dan syarat al-shulh. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan  macam-macam al-shulh. 
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PENGERTIAN AL-SHULH, DASAR HUKUM AL-SHULH,  
RUKUN DAN SYARAT AL-SHULH SERTA MACAM-

MACAM AL-SHULH 

A. Pengertian al-shulh 
Al-shulh secara bahasa menurut Sayyid Sabiq adalah qath’u al-

munaza’ati artinya: memutuskan pertikaian.149 Sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi 
adalah:150                       artinya: memutuskan perkara. 

Sedangkan menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para 
ulama sebagai berikut: 

1. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa yang dimaksud dengan 
al-shulh adalah: 

 
 
Artinya: 
“Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)”.151 
 

2. Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-shulh adalah: 

 
Artinya: 
“Aqad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk 
melaksanakan sesuatu, dengan aqad itu dapat hilang perselisihan”.152 
 

3. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud al-shulh 
adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, 
permusuhan dan perbantahan.153 

                                                 
149 Sayyid Sabiq, op.cit., Juz III, h.305. 
150Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, I’anat at-Thalibin, (Toha Putra 

Semarang: t.t.), h. 81. 
151 Syaikh Ibrahim al-Bajuri, op.cit., h.371. 
152 Hasbie Ash Siddiqie, op.cit.,, h.92. 
153 Sulaiman Rasyid, op.cit., h.304. 
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4. Sayiid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-shulh 
adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua 
orang yang berlawanan.154 

Dari ta’rif-ta’rif di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang 
dimaksud dengan al-shulh adalah suatu akad yang bertujuan untuk 
mengakhiri perselisihan atau persengketaan. 

B. Dasar Hukum al-shulh 
Perdamaian (al-shulh) disyari’atkan oleh Allah SWT. sebagaimana 

yang tertuang dalam QS. al-Hujarat: 9: 

              ... 

Terjemahnya: 
“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka 
damaikanlah antara keduanya”. 

Disamping firman  Allah tersebut di atas, Rasulullah SAW. juga 
menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam salah satu 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar 
bin Auf al-Muzanni RA bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 

 
Artinya: 
“Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslim, selain perdamaian yang 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan orang-orang 
islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat 
mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal 
dan menghalalkan yang haram”. 
 
 

                                                 
154 Sayid Sabiq, op.cit, h.189. 
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C. Rukun dan Syarat al-shulh 
Rukun-rukun al-shulh adalah sebagai berikut:155 

1. Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad 
perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau 
sengketa. 

2. Mushalih‘anhu, yaitu persoalan-persoalan yang 
diperselisihkan atau disengketakan. 

3. Mushalih ‘alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu 
pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, 
hal ini disebut juga dengan istilah Badal Al-shulh. 

4. Shigat ijab dan Kabul di antara dua pihak yang melakukan 
akad perdamaian. 

Ijab kabul  dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja 
yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan 
perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu, kubayar 
utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain 
menjawab “Telah aku terima”. 

Dengan adanya perdamaian (al-shulh), penggugat berpegang 
kepada sesuatu yang disebut Badal al-shulh dan tergugat tidak berhak 
meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak 
didengar lagi. 

Mushalih disyaratkan orang yang tindakannya dinyatakan sah 
menurut hukum, karena al-shulh adalah tindakan tabarru’ 
(sumbangan). Seperti seorang penagih hutang kepada orang lain 
tetapi tidak ada bukti utang-piutang,  maka keduanya berdamai agar 
utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya. 

Syarat-syarat mushalih bih adalah sebagai berikut:156 

a. Bahwa mushalih bih adalah berbentuk harta yang dapat 
dinilai, dapat diserahterimakan dan berguna. 

b. Mashalih bih dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak ada 
kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. 

                                                 
155 Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h. 299. 
156 Alauddin al-Kasani, op.cit., h. 64-72. 
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Menimbulkan Mazhab Hanafi apabila Mushalih bih tidak perlu 
diserahterimakan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui dengan 
jelas. 

Mushalih ‘anhu, disyaratkan termasuk hak manusia yang boleh 
diiwadhkan (digantikan) sekalipun tidak berupa harta. Adapun 
sesuatu yang ada kaitannya dengan hak Allah, maka tidak boleh 
dilakukan perdamaian, bila seseorang berbuat zina, mencuri atau 
minum khamar berdamai kepada orang yang menangkapnya atau 
dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar dia 
dilepaskan, dalam keadaan seperti ini al-shulh dilarang, karena untuk 
hal itu tidak boleh digantikan dengan iwadh (penggantian), 
pengambilan iwadh dalam masalah tersebut dianggap al-Risywah 
(sogok). 

D. Macam-Macam al-shulh 
Dijelaskan dalam buku Fiqh, Syafi’yah157 oleh Idris Ahmad bahwa 

al-shulh (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Perdamaian antara muslim dengan kafir, yaitu membuat 
perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu 
(dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas 
atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam 
undang-undang yang disepakati dua belah pihak. 

2. Perdamaian antara kepala negara (imam/kalifah) dengan 
pemberontak, yakni dengan membuat perjanjian-perjanjian atau 
peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang 
harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan 
khusus tentang bughat. 

3. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan 
aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka serta dalam 
masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala 
terjadi perselisihan . 

4. Perdamaian dalam mu’amalat, yaitu membentuk perdamaian 
dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-
perselisihan  yang terjadi dalam mu’amalat. 

                                                 
157 Idris Ahmad, loc. cit, h. 152. 
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Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa al-shulh (perdamaian) dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Perdamaian tentang Iqrar. Perdamaian tentang iqrar adalah 
bahwa seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, 
kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian 
mereka berdua melakukan perdamaian. 

b. Perdamaian tentang Inkar. Damai tentang Inkar adalah bahwa 
seseorang menggugat orang lain tentang suatu materi, utang atau 
manfaat, kemudian tergugat menolak gugatan atau mengingkari 
apa yang digugatkan kepadanya, kemudian mereka berdamai. 

c. Perdamaian tentang Sukut. Damai tentang Sukut adalah bahwa 
seseorang menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam 
diri, dia tidak mengakui dan tidak pula mengingkari.158 

 
 
Latihan 

1.  Buat uraian tentang pengertian al-shulh.  
2.  Buat uraian tentang  dasar hukum al-shulh.  
3.  Buat uraian tentang  rukun dan syarat al-shulh. 
4.  Buat uraian tentang  macam-macam al-shulh. 

Rangkuman 

1. Al-shulh (perdamaian) dibagi menjadi tiga macam, yaitu: a) 
Perdamaian tentang Iqrar. b) Perdamaian tentang Inkar’. c) 
Perdamaian tentang Sukut. 

2. Al-shulh (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian, yaitu: a) 
Perdamaian antara muslim dengan kafir. b) Perdamaian antara 
kepala negara (imam/khalifah) dengan pemberontak. c) 
Perdamaian antara suami istri. d) Perdamaian dalam mu’amalat.  

3. Rukun-rukun al-shulh adalah sebagai berikut: a) Mushalih, yaitu 
masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk 
menghilangkan permusuhan atau sengketa. b) Mushalih‘anhu, 
yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan  atau   
disengketakan.  c) Mushalih ‘alaih, ialah hal-hal yang dilakukan 

                                                 
158 Sayyid Sabiq, op.cit, h.195-197. 
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oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan 
perselisihan, hal ini disebut juga dengan istilah Badal Al-shulh. d) 
Shigat ijab dan kabul di antara dua pihak yang melakukan akad 
perdamaian. 

Tes Formatif 

1. Jelaskan pengertian al-shulh secara bahasa dan istilah! 
2. Beri penjelasan mengenai perdamaian tentang Iqrar. 
3. Jelaskan syarat-syarat mushalih bih! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Al-shulh secara etimologi adalah: qath’u al-niza’i, artinya 
“memutuskan perkara”. Sedangkan menurut istilah (terminologi) 
dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang dikemukakan 
oleh ulama fiqh yaitu: “suatu akad yang bertujuan untuk 
mengakhiri perselisihan atau persengketaan”. 

2. Perdamaian tentang iqrar adalah bahwa seseorang mendakwa 
orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui 
kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan 
perdamaian. 

3. Syarat-syarat mushalih bih adalah sebagai berikut: a) Bahwa 
mushalih bih adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat 
diserahterimakan dan berguna. b) Mashalih bih dapat diketahui 
secara jelas, sehingga tidak ada kesamaran yang dapat 
menimbulkan perselisihan. 
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B A B 

XIII R I B A 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian riba, dalil 

keharaman riba, macam-macam riba, pendapat ulama tentang ‘illat 
riba, dampak perbedaan pendapat ulama, hikmah keharaman riba. 

B. Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai pengertian riba, dalil 

keharaman riba, macam-macam riba, pendapat ulama tentang ‘illat 
riba,  dampak perbedaan pendapat ulama, hikmah keharaman riba. 
Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami 
dengan baik intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dalil keharaman riba.  
3. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam riba. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan pendapat ulama tentang ‘illat 

riba. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan dampak perbedaan pendapat 

ulama. 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan hikmah keharaman riba. 
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PENGERTIAN RIBA, DALIL KEHARAMAN RIBA, 
MACAM-MACAM RIBA, PENDAPAT ULAMA TENTANG 

‘ILLAT RIBA,  DAMPAK PERBEDAAN PENDAPAT 
ULAMA, HIKMAH KEHARAMAN RIBA. 

A. Pengertian Riba  
Menurut  bahasa,  riba berarti bertambah (al-ziyadah), karena 

salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu 
yang dihutangkan. Juga berarti berkembang, berbunga (al-namu),159 
karena salah satu perbuatan riba  adalah membungakan harta uang 
atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. 

Sedangkan menurut istilah, ulama fiqh mendefinisikannya 
berikut ini. 

1. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa riba yaitu:P159F

160
P 

“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan.” 
2. Kamaluddin bin al-Hammam dari Hanafiyah menyatakan 

bahwa:P160F

161
P “Kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan 

imbalan yang disyaratkan dalam jual-beli.”  
3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri,P161F

162
P yang dimaksud dengan 

riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu , 
tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau 
terlambat salah satunya. 

B. Dalil Keharaman Riba  
Riba diharamkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ :  

1. Al-Qur’an.  

...        ...  

                                                 
159 Ibrahim Anis et.al., op.cit., h.326. 
160 Wahbah al-Zuhaily, op.cit., Juz IV, h.668. 
161 Kamaluddin bin al-Hammam (Syarah Fathu al-Qadir (Juz VII; Beirut: Dar al-

Fikr, t.t.), h.3. 
162 Abdurrahman al-Jaziri, op.cit., Jilid II, h.245. 
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Artinya :  
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-
Baqarah/2:275) 

2. As-Sunnah 

 حد يث ْاىب هريرة ر.ع. عن النيب ص.م. قال: 
 اجتنبوااملوبقات. قالوا: يارسول اهللا وماهن؟ قال:الشرك      
باللهوالسحروقتل النفس الىت حراللهاالباحلق واكل الرباواكل 

مال اليتيموالتوىل يوم الزحف وقذف املخصنات املؤمنات الغا 
 فالت (رواه البخارى)   

Artinya: 
“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, ‘Tinggalkanlah 
tujuh dosa yang dapat membinasakan. ’Sahabat bertanya, ‘Apakah itu, 
ya Rasulullah? ‘Jawab Nabi, (1) Syirik (mempersekutukan Allah); (2) 
Berbuat sihir (tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, 
kecuali yang hak;  (4) Makan harta riba; (5) Makan harta anak yatim; 
(6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) 
Menuduh wanita yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.”(HR. 
Bukhari) 

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam. 

C. Macam-Macam Riba 
Jumhur ulama  membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba fadhl 

dan riba nasi’ahP162F

163
P. Akan tetapi Syafi’iyyah membagi riba kepada tiga 

bagian, yaitu riba fadhl, riba yad dan riba nasi’ah.P163F

164 

Adapun definisi secara umum dari macam-macam riba tersebut, 
akan dijelaskan sebagai berikut: P164F

165 

                                                 
163 Syamsuddin Ibnu al-Qayyim, A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamiin (Juz II; 

Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h.135. 
164 Abil Abbas Ahmad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj (Juz III; Beirut: Dar al-Fikri, 

2004), h.424. 
165 Ibid., 
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1. Riba Fadhl, Riba fadhl adalah jual-beli yang disertai adanya 
tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. 
Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. 
Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu 
kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.  

2. Riba Yad yaitu: Jual-beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-
qabdu), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum 
timbang terima, seperti menganggap sempurna jual-beli antara 
gandum dengan sya’ir tanpa harus saling menyerahkan dan 
menerima di tempat akad.  

3. Riba Nasi’ah yaitu: Jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, 
tetapi ditambahkan harganya.  

Menurut ulama Syafi’yah, riba yad dan riba nasi’ah sama-sama 
terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba 
yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba Nasi’ah 
mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu 
pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli 
menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya 
manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl. 

D. Pendapat Ulama Tentang ‘Illat Riba 
Kesepakatan ulama menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, 

seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, 
garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan 
pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.166  

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat:167  

- Zhahiriyyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut.  
- Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu 

Hanifah, riba fadhl terjadi pada setiap jual-beli arang sejenis dan 
yang ditimbang. 

- Imam Syafi’ dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat 
bahwa riba fadhl dikhususkan pada emas, dan perak dan 
makanan meskipun tidak ditimbang.  

                                                 
166 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nizham al-Muamalat Fi al-Fiqh al-Islam, 

diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul Fiqh Muamalat: Sistem 
Transaksi dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h.229. 

167 Rachmat Syafei, op.cit., h.263. 
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- Sa’id Ibn Musayyab dan sebagian riwayat Ahmad 
mengkhususkannya pada makanan jika ditimbang.  

- Imam Malik mengkhususkannya pada makanan pokok.  
 
Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan 

dijelaskan di bawah ini.  

1. Madzhab Hanafi 

Jika barang-barang yang sejenis, seperti gandum dengan gandum 
ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah 
satunya, terjadilah riba fadhl.  Adapun jual-beli pada selain barang-
barang yang ditimbang, seperti hewan, kayu, dan lain-lain tidak 
dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti 
menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk 
barang yang bisa ditimbang.168 

Illat riba nasi’ah adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada 
pada riba fadhl dan pembayarannya diakhirkan. Riba jenis ini telah 
biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, seperti seseorang membeli dua 
kilogram beras pada bulan Januari dan akan dibayar dengan dua 
setengah kilogram beras pada bulan Februari. Contoh lain dari riba 
nasi’ah yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.   

2. Madzhab Malikiyah 

Menurut ulama Malikiyah ‘illat diharamkannya riba pada emas 
dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam 
makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba 
nasi’ah dan ria fadhl. Illat diharamkannya riba fadhl pada makanan 
adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan 
kuat disimpan lama. 

Alasan ulama Malikiyah menetapkan illat di atas antara lain, 
apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia 
dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan 
yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, 
seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain.  

 

                                                 
168 Alauddin Al-Khuskhafi, Ad-Durul Mukhtar, juz IV, h. 185. 
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3. Madzhab Syafi’ 

Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang 
tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, 
walaupun bukan terbuat dari emas, uangpun dapat menjadi harga 
sesuatu.  

Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan 
memenuhi tiga kriteria berikut :  

a. Sesuatu yang bisa ditujukan sebagai makanan atau makanan 
pokok ; 

b. Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan 
makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, 
diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering ; 

c. Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan 
memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi’yah antara lain 
beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk 
menyehatkan badan termasuk pula obat untuk menyehatkan 
badan.  

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual-beli makanan yang 
memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut 
ulama Syafi’yah, jual-beli harus memenuhi kriteria :  

a. Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada 
masa yang akan datang. 

b. Sama ukurannya.  
c. Tumpang terima.  

Menurut ulama Syafi’yah, jika makanan tersebut berbeda 
jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya 
tambahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis. 

اذهب بالذهب والفضة بالفضة والرببالربوالشعريوالتمربالتمروامللح سواء 
بسواء يدا بيد فاذااختلفت هذه االصناف فبيعواكيف شئتم اذاكنت 

 يدا بيد.  
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Artinya : 
“(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, 
keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu 
asalkan tumpang terima.” 

Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika 
asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual 
tepung gandum dengan tepung jagung.  

4. Madzhab Hambali 

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang 
paling mashyur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya 
saja, ulama Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis 
yang ditimbang dengan satu kurma.  

Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh 
ulama Syafi’yah.  

Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap 
makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak 
ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. 
Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu 
sesuai dengan pendapat Said Ibn MusayyabP168F

169
P  yang mendasarkan 

pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW.:  

 الربااالفيماكيل اووزن مما يؤكل ْاويشرب (رواه الدارقطىن)
Artinya : 
“Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan 
diminum.” (HR. Daruquthni) 

5. Madzhab Zhahiri  

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di-illat-kan, sebab 
ditetapkan dengan nash saja.P169F

170
P Dengan demikian, riba hanya terjadi 

pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadis di atas, yaitu 
enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.  

                                                 
169 Ibn Qudamah, Al-Muhtaj, juz IV, h. 3-5 
170 Ibn Hazm, Al-Muhalla, juz VIII, h. 468 
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Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain : illat 
riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau 
ukuran (alkali wa alwajn), sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah 
makanan pokok dan makanan tahan lama, dan menurut ulama 
Syafi’yah adalah makanan.  

E. Dampak Perbedaan Pendapat Ulama  
Perbedaan pendapat di kalangan ulama di atas menyebabkan 

adanya beberapa perbedaan lainnya, Yaitu: 

1. Berkaitan dengan Riba Fadhl 

Ulama Hanafiyah membolehkan adanya tambahan pada 
makanan yang tidak ditimbang sebab tidak ada illat riba, yaitu 
tumbangan.  Menurut ulama Syafi’yah, hal itu tidak boleh sebab 
meskipun tidak ditimbang, tetap termasuk jenis makanan.  

Sesuatu yang tidak termasuk makanan, tetapi ditimbang atau 
diukur, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh ada tambahan, 
sedangkan menurut ulama Syafi’yah dibolehkan sebab bukan 
termasuk makanan.  

2. Berkaitan dengan Jenis 

Para ulama berbeda pendapat tentang jual-beli yang berkaitan 
dengan jenis.  

a. Jual-beli tepung dengan sejenisnya  

Tentang jual-beli tepung dengan sejenisnya, seperti tepung 
gandum, ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkannya, 
sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi’yah melarangnya.  

b. Jual-beli dengan hewan 

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf membolehkan jual-beli 
daging yang dapat dimakan dengan hewan sejenisnya sebab 
sama dengan menjual sesuatu yang ditimbang dengan 
sesuatu yang tidak ditimbang.  

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’yah melarangnya, 
seperti menjual daging kambing dengan kambing, sebab 
Rasulullah SAW., sebagaimana dalam hadis yang 
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diriwayatkan Baihaqi, melarang jual-beli sesuatu yang masih 
hidup dengan sesuatu yang sudah mati.  

Perbedaan-perbedaan lainnya tentu saja masih banyak, baik 
yang berkaitan dengan riba fadhl maupun yang berkaitan 
dengan riba nasi’ah.  

F. Hikmah Keharaman Riba 
Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk 

menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), 
sosial, dan ekonominya.  

Menurut Yusuf Qadhawi, para ulama telah menyebutkan 
panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara 
lain:171 

1. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak. 
2. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau 

bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, 
perusahaannya. Hal ini akan memutus kreativitas hidup manusia 
di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya 
tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi. 

3. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang 
piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci 
dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang 
sangat tinggi. 

4. Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang 
yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang 
dari orang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah 
swt. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. 

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena 
di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak:172 

a. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong 
menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong 
menolong dan membenci orang yang mengutamakan 

                                                 
171 Yusuf Qardhawi, al-Halal Wa al-Haram (Beirut: Maktabah al-Islami, 1994), 

h.242-243. 
172 Sayyid Sabiq, op.cit., Juz III, h.868. 
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kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi 
kerja orang lain. 

b. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, 
menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya 
seperti benalu (pohon parasit) yang menempel di pohon lain. 
Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang-orang 
yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata 
pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan 
mengangkat semangat seseorang. 

c. Riba sebagai salah satu cara menjajah. 
d. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada 

yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan 
mengeksploitasi orang lemah. 

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut 
di atas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, 
keluarga, masyarakat dan berbangsa. 

Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi 
sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan 
terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin 
tertindas. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan XIII dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Beri uraian mengenai dalil keharaman riba. 
2. Beri uraian mengenai pendapat ulama tentang ‘illat riba. 
3. Beri uraian mengenai macam-macam riba. 
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Rangkuman 

1. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, 
riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa 
yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain 
jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang 
meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang 
pinjaman itu. Riba semacam ini disebut dengan riba nasi’ah. 
Dalam riba nasi’ah mengandung tiga unsur: a) Adanya tambahan 
pembayaran atau modal yang dipinjamkan. b) Tambahan itu 
tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang 
diperoleh si peminjam. c) Tambahan itu disyaratkan dalam 
pemberian piutang dan tenggang waktu. 

2. Pembagian riba: a) Riba nasi’ah (telah dijelaskan). b) Riba fadhal 
ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang 
diharamkannya riba nasi’ah. Dengan kata lain, bahwa riba fadhal 
diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba nasi’ah yang 
sudah jelas keharamannya. Maka Rasulullah melarang menjual 
emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan 
tunai. 

3. Seluruh ulama dan agama samawi sepakat mengharamkan riba 
karena dampaknya sangat negatif, diantaranya: a) Menimbulkan 
permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. b) 
Riba akan menimbulkan satu kelas di masyarakat yang hidup 
mewah tanpa bekerja. Ia ibarat benalu yang tumbuh yang 
merugikan pihak lain. c) Riba penyebab adanya penjajahan. d) 
Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada 
yang memerlukan untuk mendapat pahala bukan 
mengeksploitasi orang lemah. 

4. Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, 
terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank dengan 
argumentasinya masing-masing. 1) Kelompok muharrimun   
(kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak). 2) 
Kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif, jika 
produktif boleh. 3) Muhallilun (kelompok yang menghalalkan). 4) 
Kelompok yang menganggapnya syubhat (belum pasti 
keharaman dan kehalalannya). 



184    |    Buku Daras : Fiqh Muamalah 

Tes Formatif 

1. Jelaskan definisi riba yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad 
Abduh! 

2. Jelaskan hikmah keharaman riba menurut Sayyid Sabiq! 
3. Jelaskan pendapat ulama tentang riba disertai alasan masing-

masing! 
4. Jelaskan pendapat Mustafa Ahmad Az-zarqa’ mengenai 

bermuamalah dengan bank konvensional! 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan 
oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam 
hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh 
peminjam dari waktu yang telah ditentukan. 

2. Menurut Sayyid Sabiq, diharamkannya riba karena di dalamnya 
terdapat empat unsur yang merusak: 1) Menimbulkan 
permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. 
Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong 
dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi 
dn egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain. 2) 
Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, 
menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya 
seperti benalu (pohon parasit) yang menempel di pohon lain. 
Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang-orang 
yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata 
pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan 
mengangkat semangat seseorang. 3)  Riba sebagai salah satu cara 
menjajah. 4) Islam menghimbau agar manusia memberikan 
pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk 
mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah. 

3. Pendapat ulama tentang riba secara garis besarnya terdiri atas 
dua golongan, yaitu : Pertama, Pendapat yang menegaskan 
bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Dr. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum 
dari Saudi Arabia. Ia mengatakan, baik secara moral maupun 
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sosiologis, riba itu sangat merusak. Persoalan riba sekarang 
bukanlah persoalan sebab, Illat, atau prinsip-prinsip dasar 
tentang riba, melainkan persoalan bagaimana menerapkan 
konsep riba itu. Namun, ia mengatakan bahwa keharaman riba 
itu merupakan sadd adz-dzari’ah. Kedua, pendapat yang 
menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam al-
Qur’an, berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial). Oleh 
karena itu, hukum riba sudah berubah karena kondisi masa lalu. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Ma’ruf Dawalibi, seorang 
ahli hukum dari Mesir. Ia membedakan antara riba produktif dan 
riba konsumtif. Riba produktif diharamkan, sedangkan riba 
konsumtif tidak.  

4. Menurut Mustafa Ahmad Az-zarqa’, Guru Besar Hukum Islam 
dan Hukum Perdata Universitas Syairia bahwa sistem perbankan 
yang kita terima sekarang ini merupakan realitas yang tak dapat 
kita hindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah 
dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan 
darurat dan bersifat sementara. Hal ini karena, umat Islam harus 
berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa 
sistem bunga untuk menyelamatkan umat Islam dari 
cengkeraman bank bunga (konvensional bank).  
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B A B 

XIV W A K A F 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian wakaf, sejarah 

wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, rukun dan 
syarat wakaf serta jenis-jenis wakaf. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai  pengertian wakaf, sejarah 

wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, rukun dan 
syarat wakaf serta jenis-jenis wakaf. Kemudian buatlah 
intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan baik 
intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian wakaf. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah wakaf 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum wakaf. 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun dan syarat wakaf  
6. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis wakaf. 
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PENGERTIAN WAKAF, DASAR HUKUM WAKAF, FUNGSI 
DAN TUJUAN WAKAF, RUKUN DAN SYARAT WAKAF, 
KEWAJIBAN DAN HAK NADZIR, SERTA JENIS-JENIS 

WAKAF, SEJARAH WAKAF. 

A. Pengertian Wakaf 
Wakaf diambil dari kata “waqafa”. Menurut bahasa berarti 

menahan atau berhenti.173 Dalam hukum Islam, wakaf berarti 
menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada 
seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perseorangan 
maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau 
manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat 
Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik Allah dalam 
pengertian masyarakat umum. 

Menurut syara’ banyak definisi yang dikemukakan oleh ulama 
mengenai wakaf, diantaranya adalah: 

1.  Sayyid Sabiq. Wakaf adalah: “Menahan harta dan menggunakan 
manfaatnya di jalan Allah swt”.174 

2.  Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni. Wakaf adalah: 
“menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya 
tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan 
manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan 
diri pada Allah swt”.175 

Dapat disimpulkan dari dua definisi tersebut bahwa wakaf 
berarti menahan yang tidak mudah rusak untuk diambil manfaatnya 
bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara’ dengan tujuan 
memperoleh pahala dan mendekatkan diri pada Allah swt. 

 

 

                                                 
173 M.al-Syarbini, al-Khatib al-Iqna Fi al-Hall al-Alfadz Abi Syuza’ (Indonesia: 

Dar al-Ihya al-Kutub, t.t.), h.319. 
174 Sayyid Sabiq, op.cit., Jilid III, h.319. 
175 Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni, op.cit., h. 719. 
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B.   Dasar Hukum Wakaf 
Sumber hukum wakaf terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92 

yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.”  

Allah telah mensyari’atkan wakaf, menganjurkan dan 
menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri 
kepada-Nya. Orang-orang Jahiliyah tidak mengenal wakaf; akan 
tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena 
kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang 
membutuhkan.  

C.  Fungsi dan Tujuan Wakaf 
Adapun fungsi wakaf, diantaranya: 

1. Sebagai wadah guna menggalang tabungan sosial dan 
mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial 
serta membantu mengembangkan pasar modal sosial. 

2. Sebagai wadah guna mengurangi kemiskinan dan 
kesenjangan sosial. 

Menurut pasal 216 dalam Kompilasi Hukum Islam, fungsi wakaf 
adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf tersebut sesuai 
dengan tujuan wakaf. 176 

Adapun tujuan daripada wakaf, yaitu: 

a. Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya atau 
berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap 
masyarakat di sekitarnya seperti menyisihkan sebagian 
keuntungan dari nafkah harta kepada fakir miskin dan kaum 
dhuafa’. 

b. Menciptakan integritas antara keamanan sosial dan kedamaian 
sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial. 

                                                 
176 H. Abdurrahman, SH. MH (1995), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

Akademika Pressindo. 
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Wakaf mempunyai peranan penting dalam pembangunan 
masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. 
Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, 
kaum muslimin, disepanjang sejarah Islam menemukan bahwa 
bentuk khusus dari sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik 
untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam.177 

D.  Rukun dan Syarat Wakaf 
Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu: 

1.  Al-Wakif atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, 
hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam 
keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya 
tertekan. 

2.  Al-Mauquf atau harta benda yang akan diwakafkan, harus 
jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, 
bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil 
manfaatnya untuk jangka waktu yang lama. 

3.  Al-Mauquf ‘alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil 
atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam; 
wakaf khairy dan wakaf dzurry. Wakaf khairy adalah wakaf 
dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk 
pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan 
wakaf dzurry adalah wakaf dimana wakifnya membatasi 
sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga 
keturunannya. 

4.  Sighah atau pernyataan pemberian wakaf, baik lafadz, 
tulisan, maupun isyarat.  

Untuk barang yang diwakafkan ditentukan beberapa syarat:178 

1.  Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil 
manfaatnya. 

2.  Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya 
dengan orang lainpun boleh diwakafkan seperti halnya boleh 
dihibahkan atau disewakan. 

                                                 
177 Ahmad Thohirin (2002), Kontribusi Pengembangan Wakaf (tunai) di Indonesia, 

P3EI dan BI, Yogyakarta. 
178 Drs. H. adijani Al-Alabij SH. (2002), Perwakafan di Indonesia, PT. Raja 

Grafindo Persada. 
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3.  Bukan barang haram atau najis 

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam 
melaksanakan wakaf:P

  

a.  Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
agama Islam. Oleh karena itu, mewakafkan rumah untuk 
dijadikan tempat ibadah agama lain tidak sah. Tetapi kalau 
misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum yang 
akan dilalui oleh orang Islam dan non Islam tidak mengapa. 

b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan 
karena itu tidak sah kalau seseorang mengatakan “Saya 
wakafkan kebun ini selama satu tahun.” 

c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan 
Allah yang menimbulkan fitnah. 

d.  Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana 
setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta 
yang diwakafkan tidak boleh lebih sepertiga bagian jumlah 
maksimal yang boleh diwasiatkan. 

Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan 
kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah 
wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah 
tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka 
dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan 
penerimaan dari yang diwakafi.  

Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan 
dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan 
kewakafannya. 

Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, 
sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena 
ucapan Rasulullah SAW. seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu 
‘Umar: 

 اليباع واليوهب واليورث
Artinya: 
“tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.” 
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Adapun yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa 
dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang. Demikian pula 
sah untuk dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. Yang demikian 
ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak 
dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, 
dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan 
aromatik, sebab ia cepat rusak. 

E. Kewajiban dan Hak Nadzir 
Nadzir yang bersifat perorangan, syarat-syaratnya adalah:  
1. Warga Negara Republik Indonesia 
2. Beragama Islam dan sudah dewasa serta sehat jasmani dan 

rohaninya 
3. Tidak berada di bawah pengampuan (perwalian) 
4. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

Nadzir yang berbentuk badan hukum, syarat-syaratnya adalah: 

a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah 

yang diwakafkan. 
c. Badan hukum itu tujuannya dan amal usahanya untuk 

kepentingan peribadatan atau keperluan umum, sesuai 
dengan ajaran Islam. 

Kewajiban nadzir menurut pasal (200) dalam Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu: 

1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab 
atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan 
sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang 
diatur oleh Menteri Agama. 

2) Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua 
hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) di atas, kepada kepala kantor KUA kecamatan 
setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan 
setempat. 

3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. 
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Kewajiban nadzir menurut pasal (221) dalam Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu : 

1. Nadzir diberhentikan oleh kepala KUA kecamatan karena : 
a. Meninggal dunia 
b. Atas permohonan sendiri 
c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir 
d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. 

Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah 
satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) maka, 
penggantinya diangkat oleh kepala KUA kecamatan atas 
saran Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat. Seorang 
nadzir yang telah berhenti sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1)(a) tidak dengan sendirinya digantikan dengan 
seorang ahli warisnya. 

Adapun hak nadzir menurut pasal (222) dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan 
fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan 
atas saran Majelis Ulama kecamatan dan KUA kecamatan setempat. 

F. Jenis-Jenis Wakaf  

Adapun  yang menjadi jenis-jenis wakaf adalah antara lain: 179  

1. Wakaf dzurry  

Wakaf dzurry atau wakaf ahli atau wakaf keluarga yaitu wakaf 
yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang 
atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf 
yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau tertentu, maka 
wakaf ini disebut wakaf khusus. 

Wakaf ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh 
kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli adalah 
orang-orang yang tersebut dalam sighat wakaf. Persoalan yang bisa 
timbul dikemudian hari pada wakaf ini adalah bila orang yang 
memberi sighat wakaf telah meninggal dunia, atau ia tidak 
berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak 

                                                 
179 Murni Djamal M.A, 1986, Ilmu Fiqh Jilid III, DEPAG. 
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mengambil manfaat wakaf itu atau orang tersebut tidak mengelola 
atau tidak mengambil manfaat harta wakaf itu. 

Bila terjadi keadaan demikian maka biasanya harta wakaf itu 
dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu 
dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan 
sosial. Contohnya ialah si A mewakafkan sebidang tanahnya kepada 
keluarga si B. Pada suatu saat kemudian hari keluarga si B punah, 
tidak seorangpun yang tinggal maka harta wakaf itu dikembalikan 
pada Allah dan digunakan untuk kepentingan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Allah. 

2. Wakaf khairy 

Yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk 
kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang tertentu seperti 
mewakafkan tanah untuk mendirikan mesjid, sebidang kebun dan 
hasilnya dimanfaatkan untuk pengajian Umar bin Khattab “pada 
jalan Allah” memerdekakan budak, untuk fakir miskin dan orang-
orang terlantar. 

Wakaf ini perlu digalakkan dan dianjurkan oleh kaum muslimin 
karena untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, 
membangun sekolah, menolong fakir miskin dan anak yatim, orang 
terlantar, dan sebagainya. Wakaf khairy ini adalah pahalanya terus-
menerus mengalir dan diperoleh oleh wakif sekalipun ia telah 
meninggal dunia nantinya. 

Konsep Wakaf Tunai 

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang 
diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena 
cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan 
harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, 
gedung, rumah, dan semacamnya. Oleh karenanya, sebagian ulama 
kurang menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat 
bahwa hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar adalah boleh. 
Dengan uang sebagai aset wakaf, maka penggunaannya akan 
berhubungan dengan praktek riba. 
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Adapun alasan utama yang tidak membolehkan berwakaf 
dengan uang lebih jauh sebagai berikut:180 

 1.  Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa 
dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap 
sedangkan inti ajaran wakaf adalah kesinambungan hasil dari 
modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu ada 
persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda 
yang tahan lama, tidak habis sekali pakai.  

2.  Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang 
mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik 
manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. 

G. Sejarah Wakaf 
Keberadaan wakaf sejak masa Rasulullah SAW. diriwayatkan 

dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat 
sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab menghadap 
Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang 
sepatutnya dilakukan terhadap tanahnya tersebut. Umar berkata 
kepada Rasulullah SAW. “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang 
tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari 
tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang 
sepatutnya saya lakukan pada tanah itu.” Rasulullah menjawab, “Jika 
engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan.” Lalu Umar 
menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh 
diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli 
familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang 
fisabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan 
tamu. Penguasa wakaf sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut 
dalam batas-batas yang ma’ruf (biasa). Ia jika boleh memberi makan 
orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik 
harta sendiri. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa wakaf Umar 
bin Khattab itu adalah wakaf yang pertama dalam Islam. 

Menurut hadits riwayat an-Nasa’I dan at-Turmudzi dari Usman, 
bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke Madinah, sedangkan di 
Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu 
Rasulullah bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia 
                                                 

180 Biro Perbankan Syariah, Peranan Perbankan Syariah dalam wakaf Tunai, UI 
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memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama timba-timba kaum 
muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik 
daripada sumur itu kelak di Surga.” Lalu Usman membeli sumur itu dari 
tulang punggung hartanya. Selanjutnya, sumur tersebut diserahkan 
kepada penduduk Madinah untuk kepentingan hidup mereka.  

Namun demikian, Usman tetap memanfaatkan airnya untuk 
kepentingan hidup mereka. Namun demikian, Usman tetap 
memanfaatkan airnya untuk kepentingan sehari-hari. Pemberian 
untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam hadits 
tersebut adalah wakaf. Di dalam hadits lain diceritakan di masa 
Rasulullah SAW hidup, Bani Najjar membangun bersama-sama 
sebuah masjid dan memberikannya untuk kepentingan umum. 181 

Pada waktu pemerintahan Hindia-Belanda Hukum perwakafan telah 
berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam.  

Administrasi perwakafan tanah baru mulai sejak tahun 1905 
dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat 
edaran sebagai berikut: 182Surat Edaran Sekretaris Gubernemen 
tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169), yang mewajibkan 
kepada para Bupati untuk membuat daftar yang memuat segala 
keterangan untuk benda-benda yang bergerak yang oleh pemiliknya 
ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau nama 
lain. 

1. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 April 1931 
(Bijblad, 1934 No. 13390), yang memberikan wewenang kepada 
Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi 
sengketa tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang 
bersengketa. 

2. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 
(Bijblad, No. 13480), yang berisi tata cara para perwakafan, yaitu 
perlunya perwakafan diketahui oleh Bupati untuk registrasi dan 
diteliti tentang keabsahannya. 

Pada masa kemerdekaan, Setelah kemerdekaan Republik Indonesia 
tanggal Agustus 1945 maka dibentuklah Undang-undang Pokok 

                                                 
181 Muhammad Daud (1988), Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI-PRESS 
182 Imam Suhadi (2002), Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, Dana Bhakti Prima 

Yasa 
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Agraria tanggal 24 September 1960 yang mengandung ketentuan 
sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pasal 2 aturan Peralihan Undang-undang Dasar 
1945, peraturan-peraturan perwakafan Hindia Belanda 
dinyatakan tetap berlaku. Pada tahun 1958 telah ditetapkan 
petunjuk-petunjuk mengenai perwakafan oleh Departemen 
Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 5/D/1956 
tentang prosedur perwakafan tanah pada tanggal 8 oktober 1956. 

2. Berdasarkan surat keputusan no. 19. 19/22/37-7 SK. 62/Ka/1959, 
ditetapkanlah pengesahan perawakafan tanah milik dialihkan 
kepada Kepala Pengawas Agraria Karesidenan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria 
kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13-2-1960 No. 23/1/34-11. 

3. Di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA), pada bagian 
XI, tertera bahwa; untuk keperluan suci dan sosial, (pasal 49 ayat 
3) ditentukan; Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

4. Pada tanggal 17 mei 1977 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 
28 tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik, sebagai 
pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, P.P. No. 28 tahun 
1977 mengatur tata cara perwakafan tanah milik dalam 
pengertian hak milik baru, serta tata cara pendaftaran tanah 
wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 
1977, yang jumlahnya sangat besar dibanding dengan 
perwakafan setelah berlakunya P.P. No. 28/1977. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan XIV dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 

1. Beri uraian tentang sejarah wakaf. 
2. Beri uraian tentang dasar hukum wakaf. 
3. Beri uraian tentang tujuan wakaf. 

 



Buku Daras : Fiqh Muamalah    |    197 

Rangkuman 

1. Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu: a) Al-Wakif atau orang yang 
melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat 
rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan 
dimana jiwanya tertekan. b) Al-Mauquf atau harta benda yang 
akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat 
abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat 
diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama. c) Al-Mauquf 
‘alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat 
wakaf. c) Sighah atau pernyataan pemberian wakaf, baik lafadz, 
tulisan, maupun isyarat. 

2. Untuk barang yang diwakafkan ditentukan beberapa syarat: a) 
Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil 
manfaatnya. b) Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang 
bercampur haknya dengan orang lainpun boleh diwakafkan 
seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan. c) Bukan barang 
haram atau najis. 

3. Adapun fungsi wakaf, diantaranya: a) Sebagai wadah guna 
menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan 
sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan 
pasar modal sosial. b. Sebagai wadah guna mengurangi 
kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

4. Tujuan daripada wakaf, yaitu: a) Menciptakan kesadaran di 
antara orang-orang kaya atau berkecukupan menggali tanggung 
jawab sosial mereka terhadap masyarakat disekitarnya seperti 
menyisihkan sebagian keuntungan dari nafkah harta kepada fakir 
miskin dan kaum dhuafa’. b) Menciptakan integritas antara 
keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan 
kesejahteraan sosial. 

Tes Formatif 

1.  Jelaskan mengenai fungsi wakaf menurut KHI pasal 216! 
2.  Jelaskan mengenai alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf 

tunai! 
3. Jelaskan syarat bagi pihak yang akan melakukan akad! 
4. Jelaskan pengertian dari wakaf khairy! 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Menurut pasal 216 dalam Kompilasi Hukum Islam, fungsi wakaf 
adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf tersebut sesuai 
dengan tujuan wakaf. 

2. Adapun alasan utama yang tidak membolehkan berwakaf 
dengan uang lebih jauh sebagai berikut:  a) Bahwa uang bisa 
habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan 
membelanjakan sehingga bendanya lenyap sedangkan inti ajaran 
wakaf adalah kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap 
lagi kekal. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan 
diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis sekali 
pakai. b) Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat 
tukar yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan 
untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. 

3. Al-Wakif atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, 
hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam 
keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan. 

4. Yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk 
kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang tertentu 
seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan mesjid, sebidang 
kebun dan hasilnya dimanfaatkan untuk pengajian Umar bin 
Khattab “pada jalan Allah” memerdekakan budak, untuk fakir 
miskin dan orang-orang terlantar. 
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B A B 

XV W A S I A T 

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah 
Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian wasiat, dasar 

hukum wasiat, hukum wasiat, rukun wasiat, syarat-syarat wasiat, 
orang yang tidak berhak menerima wasiat, batalnya wasiat, 
pencabutan wasiat dan hikmah dianjurkannya wasiat. 

B.  Pedoman Mempelajari Materi 
Baca dengan baik uraian mengenai  pengertian wasiat, dasar 

hukum wasiat, hukum wasiat, rukun wasiat, syarat-syarat wasiat, 
orang yang tidak berhak menerima wasiat, batalnya wasiat, 
pencabutan wasiat dan hikmah dianjurkannya wasiat. Kemudian 
buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Pahami dengan 
baik intisari/ringkasan tersebut.  

C.  Tujuan Pembelajaran  
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian wasiat. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum wasiat 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum wasiat 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun wasiat. 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat wasiat 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan orang yang tidak berhak 

menerima wasiat 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan batalnya wasiat. 
8. Mahasiswa dapat menjelaskan pencabutan wasiat. 
9. Mahasiswa dapat menjelaskan hikmah dianjurkannya wasiat. 
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PENGERTIAN WASIAT, DASAR HUKUM WASIAT, 
HUKUM WASIAT, RUKUN WASIAT, SYARAT-SYARAT 
WASIAT, ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA 

WASIAT, BATALNYA WASIAT, PENCABUTAN WASIAT 
DAN HIKMAH DIANJURKANNYA WASIAT. 

A. Pengertian Wasiat 
Kata wasiat diambil dari kata washshaitu asysyai, uushiihi, artinya 

aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka Muushii orang yang 
berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia 
hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. 

Dalam istilah syara’, wasiat itu adalah pemberian seseorang 
kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat 
untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang 
berwasiat mati. 

Sebagian fuqahaa mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah 
pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah 
pemberinya mati. Dari sini jelaslah perbedaan antara hibah dan 
wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu 
juga, sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah 
orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi, sedang dari segi lain, 
hibah itu hanya berupa barang, sementara wasiat bias berupa barang, 
piutang ataupun manfaat.  

B. Dasar Hukum Wasiat  
Wasiat itu disyariatkan melalui Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Di 

dalam Al-Qur’an, Allah swt. berfirman : 
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Terjemahnya: 
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-
tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa”.(Q.S. Al-Baqarah/2 : 180) 

Dan firmannya Q.S. An-Nisaa’/4 : 11 ; 

...          ...  

Terjemahnya:  
“...sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar 
hutangnya…”. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim, dari Ibnu Umar r,a, dia berkata: “Telah bersabda Rasulullah 
saw : “Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang 
hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain 
wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya”. Ibnu Umar berkata : 
Tidak berlalu bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah 
saw mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku.” 

Makna hadits di atas, ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang 
tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat)  merupakan 
suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu 
mati secara tiba-tiba. 

C. Hukum Wasiat  
1. Wasiat yang dihukumkan wajib. 

Wasiat itu wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai 
kewajiban syara’ yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak 
berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang 
kepada manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang 
belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia 
mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai 
hutang yang tidak diketahui selain dirinya, atau dia mempunyai 
titipan yang tidak dipersaksikan. 
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2. Wasiat yang dihukumkan sunnat. 

Wasiat itu disunnatkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, 
karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang shaleh. 

3. Wasiat yang dihukumkan haram. 

Wasiat itu diharamkan apabila ia merugikan ahli waris, untuk 
keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-
tempat perjudian, dan sebagainya. 

“Telah diriwayatkan oleh Abdulrrazaq, dari Abu hurairah, dia 
berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya seorang 
lelaki itu benar-benar beramal dengan amal ahli kebaikan selam tujuh 
puluh tahun. Akan tetapi, ketika dia berwasiat, dia curang dalam 
wasiatnya, maka diakhirilah amal kebaikannya dengan amalnya yang 
buruk ini, lalu dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki 
itu benar-benar beramal dengan amal ahli keburukan selama tujuh 
puluh tahun, akan tetapi dia adil dalam wasiatnya, maka diakhirilah 
amalnya yang buruk itu dengan amalnya yang baik, maka dia masuk 
surga.” Berkata Abu Hurairah: Bila kamu mau maka bacalah “Itulah 
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.” 

Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau 
tempat hiburan. 

4. Wasiat yang dihukumkan makruh. 

Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, 
sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang 
membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan wasiat kepada 
orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras 
bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan 
kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau 
menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan 
harta itu untuk ketaatan, maka wasiat yang demikian ini menjadi 
sunnah. 

5. Wasiat yang dihukumkan Jaiz. 

Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang 
kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang yang jauh. 
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D. Rukun Wasiat 
Rukun wasiat itu ada empat, yaitu: 
1. Pihak yang berwasiat (Mushi),  
2. Pihak yang menerima wasiat (musha lah),  
3. Obyek yang diwasiatkan (musha bih), 
4. Shigat ijab qabul. 

E. Syarat-syarat Wasiat 
Wasiat menghendaki orang yang memberi wasiat, orang yang 

diberi wasiat dan yang diwasiatkan. Masing-masing dari ketiganya 
ini mempunyai syarat-syarat yang akan kami sebutkan berikut ini : 

1. Orang yang berwasiat (Mushi): 
a. Baligh (dewasa) 
b. Berakal Sehat (aqil) 
c. Bebas menyatakan kehendaknya 
d. Merupakan tindak tabarru’(kebajikan) 
e. Tidak dibawa pengampuan 
f. Islam 

2.  Orang yang menerima wasiat (Musha Lahu) : 
a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang 

menerima wasiat itu, nama badan atau organisasi 
tertentu atau mesjid. 

b. Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat 
dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis misalnya 
anak dalam kandungan. 

c. Bukan tujuan kemaksiatan. 
3.  Sesuatu yang diwasiatkan (Musha bihi)  : 

a. Dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi 
objek perjanjian. 

b. Benda itu sudah ada wujud pada waktu diwasiatkan 
c. Hak milik pewasiat (mushi) 

F.  Orang yang tidak Berhak Menerima Wasiat 
Dalam memberikan wasiat diisyaratkan agar orang yang 

berwasiat itu hendaklah orang yang memberikan wasiat itu 
mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang 
lain. Selain itu, memberikan wasiat juga harus kepada orang-orang 
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yang memiliki syarat tidak bertentangan dengan perintah dan 
larangan Allah, orang-orang yang tidak boleh wasiat itu adalah 
seperti : 

1. Orang gila atau tidak memiliki kecakapan dalam bertindak. 
2. Ia merupakan ahli waris dari orang yang memberi wasiat. 

Sabda Rasulullah SAW yang Artinya : “ Bersabda Rasulullah 
SAW, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”.(HR Ahmad 
dan Abu Daud dan Tirmidzi) 

3. Bagi setiap orang yang akan berwasiat, hendaklah ia memilih 
orang yang tepat bukan orang yang tidak dapat 
menggunakan harta wasiat itu dengan benar di jalan Allah 
SWT. Misalnya barang wasiat itu dipakai untuk mendirikan 
tempat maksiat perjudian dsb. 

4. Kaum, tetangga, atau kerabatnya yang penghidupan mereka 
tidak kekurangan. 

G. Batalnya Wasiat 
Untuk sahnya sesuatu wasiat dapat dipergunakan segala 

perbuatan yang memberi pengertian secara lisan atau ucapan, dapat 
pula berbentuk tulisan agar dapat dimengerti bagi orang yang tidak 
berbicara atau menulis, juga dapat menjadi bukti jika dikemudian 
hari terjadi perkara pada wasiatnya. 

Selain itu suatu wasiat dapat pula batal dengan hilangnya salah 
satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Misalnya sebagai 
berikut : 

1. Apabila orang yang berwasiat (mushi) itu mendapat sakit gila 
yang parah, dan ia tetap mengidap penyakit itu sampai 
meninggal dunia. Adapun gila yang parah itu yaitu gila yang 
berlangsung terus selama satu tahun. 

2. Bila orang yang diberi wasiat (musha lahu) meninggal dunia 
sebelum orang yang berwasiat. 

3. Apabila harta yang diwasiatkan itu habis, rusak, atau 
musnah oleh sebab-sebab tertentu, misalnya pewasiat 
meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta 
bendanya untuk pembayaran utang-utangnya sebelum yang 
berwasiat meninggal dunia atau sebelum diterima oleh orang 
yang diberi wasiat. 
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4. Apabila wasiat itu dicabut, ditarik, atau dibatalkan oleh 
orang yang berwasiat. 

H. Pencabutan Wasiat 
Suatu wasiat dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa 

memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari yang berwasiat 
seperti : 

1. Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada 
orang lain. 

2. Apabila warisnya yang lain tidak setuju atas wasiat itu, si 
pemberi wasiat dapat mencabutnya berkenaan dengan 
hubungan keluarga untuk mendapatkan solusi  atas problem 
mereka. 

3. Bila orang yang menerima wasiat itu tertentu orangnya. 
Arinya misalkan si A berwasiat kepada si B yang masih 
dalam kandungan, namun si B meninggal dunia sebelum 
lahir, maka wasiat itu dapat dicabut.    

I. Hikmah Dianjurkannya Wasiat 
Dibolehkannya seseorang berwasiat oleh agama menunjukkan 

bahwa Islam amat menghormati manusia dan hak-haknya terhadap 
harta yang dimilikinya. Islam masih memberi kesempatan kepada 
seseorang untuk bertindak terhadap harta miliknya, kendatipun 
diberikan pembatasan-pembatasan dalam kuantitasnya. Ini juga 
mengandung pengertian bahwa Islam menyukai seseorang untuk 
berbuat kebajikan melalui harta yang dia miliki, dan kebajikan itu 
masih boleh dilakukannya setelah ia wafat dengan jalan wasiat. 

Berwasiat menghibahkan harta kepada orang lain setelah yang 
berwasiat wafat berarti melakukan amal-amal yang terpuji. Melalui 
wasiat, seseorang masih bisa memberikan bantuan kepada pihak lain, 
terlepas apakah bantuan tersebut dilakukan karena motivasi agama 
atau karena alasan-alasan keduniaan semata-mata. Pihak-pihak  
tertentu yang membutuhkan bantuan yang bersifat material atau 
sebagai ungkapan terima kasih yang tidak akan mendapat bagian 
harta melalui warisan, dan memberikan pertolongan melalui wasiat, 
seperti memberikan harta melalui wasiat kepada anak angkat. Dalam 
hal ini, suatu hal perlu dicatat adalah bahwa wasiat yang diberikan 
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tidaklah boleh merugikan atau menelantarkan keluarga dekat (ahli 
waris). Adanya batasan jumlah maksimal kebolehan berwasiat 
harusnya dilihat sebagai upaya menjaga hak-hak kaum kerabat agar 
mereka tidak terlantar di kemudian hari akibat pemberian wasiat 
yang terlalu besar. 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada 
Satuan Bahasan XV dipersilahkan mengerjakan latihan berikut: 
1. Buat uraian mengenai dasar hukum wasiat. 
2. Buat uraian mengenai  rukun dan syarat wasiat 
3. Buat uraian mengenai pembatalan wasiat 

Rangkuman 

1. Kata wasiat diambil dari kata washshaitu asysyai, uushiihi, artinya 
aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka Muushii orang 
yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu 
dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Dalam istilah 
syara’, wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain 
baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh 
orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. 

2. Wasiat itu disyariatkan melalui Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Di 
dalam QS. A-Baqarah: 80 yang artinya: ““Diwajibkan atas kamu, 
apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia 
meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 
kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa”. Juga terdapat dalam QS. Al-Nisa: 11 yang artinya: 
“…….sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar 
hutangnya…….”. Dalam hadist telah diriwayatkan oleh al-
Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar r,a, Telah bersabda Rasulullah 
saw : “Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak 
diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya 
itu tertulis pada amal kebajikannya”. Ibnu Umar berkata : Tidak berlalu 
bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah saw 
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mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku. 
3. Syarat sahnya suatu wasit adalah: 

a. Orang Yang Berwasiat (Mushi):  
1) Baligh (dewasa).  
2) Berakal Sehat (aqil).  
3) Bebas menyatakan kehendaknya.  
4) Merupakan tindak tabarru’ (kebajikan).  
5) Tidak dibawa pengampuan.  
6) Islam. 

b. Orang Yang Menerima Wasiat (Musha Lahu) :  
1) Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang 

menerima wasiat itu, nama badan atau organisasi 
tertentu atau mesjid. 

2) Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat 
dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis misalnya 
anak dalam kandungan.  

3) Bukan tujuan kemaksiatan. 
c. Sesuatu Yang Diwasiatkan (Musha bihi)  : 

1) Dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi 
objek perjanjian. 

2) Benda itu sudah ada wujud pada waktu diwasiatkan.     
Hak milik pewasiat (mushi) 

Tes Formatif 

1. Jelaskan kapan wasiat tersebut dihukumkan wajib! 
2. Jelaskan kapan wasiat tersebut dihukumkan makruh! 
3. Bagaimana jika wasiat tersebut akan dicabut oleh pemberi wasiat 

apakah dengan  pertimbangan atau persetujuan dari yang 
berwasiat? Jelaskan! 

4. Jelaskan alasan yang mendasari  pembatasan jumlah maksimal 
terhadap wasiat! 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. Wasiat itu wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai 
kewajiban syara’ yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia 
tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan 
hutang kepada manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban 
zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, 
atau dia mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau dia 
mempunyai hutang yang tidak diketahui selain dirinya, atau dia 
mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. 

2. Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, 
sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang 
membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan wasiat 
kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga 
dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di 
dalam kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang 
berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi 
wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, maka wasiat 
yang demikian ini menjadi sunnah. 

3. Suatu wasiat dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa 
memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari yang berwasiat 
seperti : Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkannya 
kepada orang lain. Atau,  apabila warisnya yang lain tidak setuju 
atas wasiat itu, si pemberi wasiat dapat mencabutnya berkenaan 
dengan hubungan keluarga untuk mendapatkan solusi  atas 
problem mereka. Atau, bila orang yang menerima wasiat itu 
tertentu orangnya. Arinya misalkan si A berwasiat kepada si B 
yang masih dalam kandungan, namun si B meninggal dunia 
sebelum lahir, maka wasiat itu dapat dicabut.    

4. Bahwa wasiat yang diberikan tidaklah boleh merugikan atau 
menelantarkan keluarga dekat (ahli waris). Adanya batasan 
jumlah maksimal kebolehan berwasiat harusnya dilihat sebagai 
upaya menjaga hak-hak kaum kerabat agar mereka tidak 
terlantar di kemudian hari akibat pemberian wasiat yang terlalu 
besar. 
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