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KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI MADURA DALAM 

MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH 

 

Shofiyun Nahidloh 

(Universitas Trunojoyo Madura, email: shofi_utm@yahoo.co.id) 
 

Abstract 

Public assumes that knowledge of the judge of religious court is more 

concentrated in marital disputes, inheritance, wills, grants, waqaf and sadaqah that 

be handled, rather than knowledge of sharia economy. Seeing the judge had 

received his various background of education levels and the representative office 

building conditions of the religious court, so that it would have been more ready to 

hear the case of economic disputes than general court. But in Madura, it does not 

appear yet to have a significant progress as the impact of the regulatory changes, 

contained in the constitution, number 7 of 1989 jo. number 3 of 2006 on the 

Religious Court, where there are some additional authorities to resolve some 

disputes in the field of shariah economic matters.  

 

Publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama lebih 

tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah 

yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. Melihat 

hakim telah mengenyam berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan kondisi 

gedung kantor pengadilan agama yang representatif, maka pengadilan agama tentu 

telah dan lebih siap mengadili perkara sengketa ekonomi syariah ketimbangan 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun di wilayah Madura belum 

nampak adanya progress yang signifikan dari dampak adanya perubahan regulasi 

yang tertuang dalam dalam UU No.7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama dimana ada tambahan kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa 

di bidang perkara ekonomi syari’ah. 

 
Keywords: Judge PA, Dispute, Economic sharia, Madura 
 

A. Latar Belakang. 

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah direvisi, legislator melakukan perluasan wewenang, sejalan dengan 

semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum 

nasional. Kewenangan baru berdasarkan Pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk 

“ekonomi syariah”. 
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Sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan mutlak pengadilan 

agama sehingga memiliki tugas baru, sekaligus tantangan untuk menjawab 

keraguan publik yang muncul tentang kesiapan pengadilan agama untuk 

menyelesaikan sengketanya. Terminologi ekonomi syariah tidak dibatasi dengan 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah semata, melainkan juga bidang 

ekonomi syariah lainnya. Oleh karena perluasan kewenangan itu, menjadi 

tantangan tersendiri bagi aparatur peradilan agama, terutama hakimnya, 

karenanya dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi 

kompetensinya, dengan memperkaya pengetahuan hukum dan dituntut lebih 

mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. 

Selama ini publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama 

lebih tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan 

sedekah yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. 

Melihat hakim telah mengenyam berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan 

kondisi gedung kantor pengadilan agama yang representatif, maka pengadilan 

agama tentu telah dan lebih siap mengadili perkara sengketa ekonomi syariah 

ketimbangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun di wilayah 

Madura belum nampak adanya progress yang signifikan dari dampak adanya 

perubahan regulasi yang tertuang dalam dalam UU No.7 Tahun 1989 jo.UU 

No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana ada tambahan kewenangan 

yaitu menyelesaikan sengketa di bidang perkara ekonomi syari’ah. Hal ini 

nampak terlihat dari belum adanya respon yang nampak baik dari stakeholder 

praktisi ekonomi syari’ah dalam hal ini adalah praktisi perbankan syari’ah. Oleh 

karena itu perlu adanya pengamatan dan perhatian secara maksimal terhadap 

eksistensi peradilan agama sebagai lembaga yang berkompeten dalam 

menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah, beserta para hakim, panitera dan pihak 

yang terkait, karena belum nampak langkah kongkrit yang sudah dilakukan dan 

sudah disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Madura.  

 

B. Tujuan  

1. Tujuan Khusus yang ditargetkan pada tahun pertama adalah: 

Tujuan khusus dari penelitian adalah memperoleh data dari hakim 

Pengadilan Agama di Madura yang difokuskan di Pengadilan Agama 

Pamekasan tentang upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan 

penyelesaikan perkara ekonomi syari’ah. 

Tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun pertama adalah sebagai 

berikut: 

1) Menemukan metode yang sudah dan akan diupayakan oleh para Hakim 

Pangadilan Agama di Madura. 

2) Mendeskripsikan upaya yang sudah disiapkan dalam menyelesaikan 

perkara Ekonomi Syari’ah.  
3) Menggali informasi dari para hakim Pengadilan Agama di Madura. 

4) Mempublikasikan hasil penelitian dalam Jurnal Ilmiah  
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a) Tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah: 

Adapun Tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah 

sebagai berikut: 

1) Menganalisis kewenangan Peradilan Agama di Madura tentang Ekonomi 

Syari’ah.  

2) Merumuskan formulasi regulasi tentang prosedur penyelesaikan perkara 

Ekonomi Syari’ah dalam kompetensi Peradilan Agama di Madura. 

3) Mempubikasikan hasil penelitian dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi. 

4) Membuat rancangan regulasi kewenangan Pengadilan Agama tentang 

penyelesaian perkara Ekonomi Syari’ah. 

 
a.  Keutamaan Penelitian 

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun 

model dan sekaligus memberikan pedoman para Hakim dalam menyiapkan 

penyelesaian perkara Ekonomi Syari’ah. 

2. Secara praktek, (a) hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi elementer 

para praktisi Pengadilan Agama khususnya di Madura untuk selalu 

berinovasi mengembangkan model-model pendidikan dan pelatihan para 

hakim Pengadilan Agama; (b) sebagai masukan bagi pemegang kebijakan di 

tingkat pemerintahan pada umumnya secara Nasional, dalam mengeluarkan 

kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama tentang 

perkara Ekonomi Syari’ah; (c) masukan kepada para Hakim Pengadilan 

Agama pada umumnya dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syari’ah;  

 
C. Penelitian Sebelumnya. 

Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang lebih 

spesifik dan mendetail  yang  membahas  tentang  masalah  kesiapan Hakim 

Pengadilan agama di Madura dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syari’ah. 

Adapun  data penelitian yang hampir mendekati dengan tema proposal ini 

adalah:  

1) Abdul Ghofur Anshari, Peradilan Agama Indonesia pasca UU No.3 tahun 

2006; Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangannya ).  

2) M.  Yahya Harahap,   Kedudukan,  Kewenangan    dan  Acara Peradilan 

Agama: UU  No.7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993). 

Dalam buku ini, pada Bab V “ tentang kekuasaan Peradilan Agama” 

dijelaskan tentang  Peradilan  Agama  dalam  mengadili  perkara  perdata  

tertentu. Tulisan  ini  relatif  paling  lengkap  yang  membahas  tentang  

kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama setelah 

berlakunya  UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

 

3) Bushtanul Arifin, 1985 “ Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama” 
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dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam.   

4) Sulaikan Lubis dkk.,  Hukum    Acara  Perdata  Peradilan  Agama di 

Indonesia, (Jakarta:  Kencana 2006).  

5) Saekhu,  dkk., “ Problematika  dan  Implementasi  UU  No.3  Tahun 2006 

tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Study  pasal  49  tentang  Kekuasaan  Absolute  Ekonomi  Syari’ah  di 

Pengadilan Agama), (Semarang, ttp., 2007). Dalam  tulisan  ini  

dikemukakan  tentang Sejarah,  Eksistensi  Peradilan  Agama  dan  

kompetensinya,  serta dikemukakan terkait masalah administrasi pada 

Peradilan Agama. 

 

D. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perkara 

Ekonomi Syariah.  

Bila diperhatikan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 ternyata mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas ke-

Islaman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut, perbuatan 

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. 

Dengan kata lain yang menjadi subyek hukum atau yang melaksanakan 

perbuatan atau kegiatan usaha tidak diharuskan orang-orang yang beragama 

Islam semata, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga dengan 

sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum atau menjadi pihak-pihak 

yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama 

Islam, tetapi sudah termasuk non muslim, karena dalam melaksanakan 

perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada hukum Islam, yaitu 

perikatan atau akad syari'ah. 

Kegalauan sempat muncul dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab dalam 

penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan perbankan 

syariah, selain diselesaikan pengadilan agama, juga dapat diselesaikan melalui 

pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.
10

 Adanya dualisme pengaturan 

penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah sehingga telah mereduksi 

kompetensi peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan (choice of 

forum). Pengaturan tersebut bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, 

tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. 

Sebuah undang-undangan yang tidak mempunyai sinkronisasi dan 

koneksitas satu dengan yang lainnya dan saling bertentangan sudah dipastikan 

akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan yang lainnya, 

meskipun waktu itu ada yang berpendapat kompetensi penyelesaian perkara 

ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab ekonomi menganut 

prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contrac),
11

 sehingga dalam 

penegakan hukumnya pihak yang bersengketa dapat saja memilih di mana ia 

akan mengajukan perkara, baik melalui badan arbitrase, peradilan umum, 
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ataupun peradilan agama. 

Kemudian penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui putusan Nomor : 93/PUU-X/2012, sehingga seluruh bentuk akad atau 

perikatan syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 jika terjadi sengketa sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan 

agama. Oleh karenanya, pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-

prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan melalui pengadilan di luar 

pengadilan agama.  Dengan kata lain bahwa pilihan hukum dinyatakan dihapus 

dan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. 

 

E. Metode Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh para Hakim dalam 

menyiapkan proses penyelesaian perkara Ekonomi Syari’ah. Sesuai dengan 

fokus penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif.  

2. Kehadiran penelitian.  

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai key 

instrument atau  alat penelitian yang utama.  Oleh karena itu, kehadiran 

peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

penelitian kualitatif  yaitu peneliti harus dapat menciptakan hubungan yang 

baik dengan subyek penelitian 

3. Lokasi  penelitian 

Lokasi  penelitian bertempat di pengadilan agama. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pertimbangan bahwa di wilayah Madura belum banyak respon 

masyarakat terutama dari pihak industri di bidang ekonomi syariah terhadap 

kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan menggunkan data dan alat pengambilan data langsung pada subyek 

sebagai sumber informasi yan dicari.  Data sekunder diperoleh melalui 

pengambilan dokumen-dokumen yang dikelurkan oleh para hakim 

pengadilan agama di Madura. 

5. Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga 

teknik pengumpulan data, yaitu : 

6. Observasi   
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Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

 

7. Interview/wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu. Tujuan 

dilakukan wawancara untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang 

tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, motivasi, pengakuan, dan 

sebagainya. Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa 

lalu, proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang 

akan datang; dan verifikasi, pengecekan dan pengembangan informasi yang 

telah didapat sebelumnya. 

8. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen 

tertulis seperti arsip, termasuk juga buku, dokumen pelatihan, peraturan 

perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 
Secara garis besar  ada dua tahapan penelitian sebagaimana digambarkan dalam 

alur pikir sebagai berikut:  

 Kajian terhadap respon para hakim pengadilan agama dalam 

menyiapkan  perkara ekonomi syariah yang akan diselesaikan. 

 Kajian terhadap  prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah pasca 

diterbitkannya UU No. 03 Tahun 2006. 

 Kajian terhadap kurangnya respon masyarakat terhadap kewenangan 

peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. 

 

                TAHUN KE I                     TAHUN KE II 

      
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian Terhadap 

Tujuan khusus yang ditargetkan pada  tahun 

kedua adalah: 

1. Menganalisis kewenangan peradilan 

agama tentang ekonomi syariah.  

2. Merumuskan formulasi regulasi 

tentang prosedur penyelesaikan 

perkara ekonomi syariah dalam 

kompetensi peradilan agama. 

3. Mempubikasikan hasil penelitian 

dalam jurnal ilmiah terakreditasi. 

 

. 

 

 

Kajian terhadap 

Tujuan khusus yang ditargetkan pada  tahun 

pertama adalah: 

1. Menemukan metode yang sudah dan 

akan diupayakan oleh hakim 

pengadilan agama di Madura dalam 

menyelesaikan perkara ekonomi 

syariah 

2. Mendeskripsikan upaya yang sudah 

disiapkan dalam menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah 

3. Menggali informasi dari para hakim 

pengadilan agama di Madura 

 

. 

 

 



 

Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 |Et-Tijarie       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metode Penelitian pada tahun pertama 
 Tujuan : Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang (1) 

system perekrutan calon hakim di lingkungan pengadilan agama (2) Sistem 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim pengadilan agama  (3) respon 

masyarakat khususnya dunia industri (pelaku ekonomi syariah) terhadap 

kewenangan pengadilan agama. 

 Metode yang digunakan untuk memperoleh dalam mencapai tujuan 

penelitian terdiri dari :  (1) Observasi (2) interview mendalam dan (3) 

Dokumentasi  atau pengumpulan data sekunder. 
a) Data yang akan dikumpulkan adalah: 

Parameter Metode Analisa 

Program Pengadilan Agama dalam 

menyiapkan prosedur penyelesaian perkara 

Ekonomi Syari’ah. 

a. Konsep sosialisasi 

b. Metode Penyelesaian 

c. Evaluasi  

d. Bentuk inovasi program dalam 

menyelesaikan kewenangan PA 

“Ekonomi Syari’ah” 

Dokumentasi 

Interview 

Observasi 

Deskriptif 

3. Mempubilkasikan hasil penelitian 

dalam jurnal ilmiah terakreditasi. 

 

4. Membuat rancangan regulasi baru 

tentang kewenangan Pengadilan 

agama tentang penyelesaian 

perkara ekonomi syariah. 
 

 

3. Mempublikasikan hasil 

penelitian dalam jurnal ilmiah. 

 

4. Menyusun konsep sosialisasi 

program dan regulasi 

penyelesaian  perkara ekonomi 

syariah.  

 

1. Mempubilkasikan hasil penelitian 

dalam jurnal ilmiah terakreditasi. 

 

2. Membuat rancangan regulasi baru 

tentang kewenangan Pengadilan 

agama tentang penyelesaian 

perkara ekonomi syariah. 
 

 

1. Mempublikasikan hasil 

penelitian dalam jurnal ilmiah. 

 

2. Menyusun konsep sosialisasi 

program dan regulasi 

penyelesaian  perkara ekonomi 

syariah.  
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Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan para 

Hakim 

a. Materi Pendidikan Profesi Cakim 

b. Pelaksana Pendidikan Profesi 

- Kualifikasi Pemateri 

- Materi  

- Metode Penyampaian (Ceramah 

dan diskusi) 

- Sistem Evaluasi Peserta 

- Media pembelajaran 

- Alokasi Waktu 

c. Lingkungan Sosial 

- Respon Masyarakat terhadap 

kewenangan Peradilan agama 

dalam menyelesaikan perkara 

Ekonomi Syari’ah. 

- Respon Masyarakat terhadap 

kesiapan Hakim Pengadilan 

agama dalam menyelesaikan 

perkara Ekonomi Syari’ah. 

Observasi 

Interview 

mendalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptif 

Penelitian ini akan berlangsung pada tahun pertama di Lembaga Pengadilan 

Agama wilayah Madura yang pada tahun pertama fokus pada Pengadilan 

Agama Pamekasan.  

2) Metode Penelitian Pada Tahun Kedua 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara 

komprehensif yang meliputi: (1) Sistem Pendidikan profesi hakim 

pengadilan agama, (2) Sistem pelaksanaan penyelesaian perkara ekonomi 

syariah, (3) Respon/tanggapan lingkungan sosia masyarakat pelaku 

ekonomi syariah, (4) Kajian mendalam perihal kewenangan Peradilan 

Agama tentang perkara ekonomi syariah, (5) Membuat rancangan regulasi 

penyelesaian perkara ekonomi syariah. 

Metode yang digunakan : Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: (1) Pendekatan konseptual, (2) pendekatan 

komparatif, dan (3) Pendekatan historis. 

Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan pengumpulan data 

primer melalui observasi lapangan dan interview mendalam dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman interview disamping itu 

dikumpulkan data pendukung (sekunder) dari para hakim, panitera di 

lingkungan pengadilan agama Madura. Wawancara dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi responden. 
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F. Hasil Penelitian 

 

1. Sekilas Pandang Tentang Ekonomi Syariah.  

Hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis awal tahun 90-an, 

pada akhirnya sistem ekonomi kapitalis disanjung dengan asumsi akan 

membawa kemaslahatan, realitanya justru membawa akibat negatif dan 

lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara 

kaya yang jumlahnya relatif sedikit menjadi kaya-raya. Dengan kata lain, 

sistem ekonomi ini telah gagal meningkatkan harkat dan taraf hidup orang 

banyak terutama di negara-negara yang sedang berkembang. 

Kegagalan kedua sistem ekonomi ini lebih disebabkan karena kedua 

sistem ekonomi ini mempunyai kekurangan dan kelemahannya lebih 

menonjol ketimbang kelebihan dan kebaikannya. Sehingga menyebabkan 

muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi alternatif yang tepat untuk 

membawa kemaslahatan bagi manusia, yaitu sistem ekonomi syariah atau 

sistem ekonomi Islam, yang saat ini sedang dikembangkan di negara Islam 

dan Barat, termasuk negara Indonesia. 

Ekonomi Islami (Islamic Economics) diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya untuk mencapai ridha Allah,
3
 denan kata lain merupakan 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah,
4
 

atau suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai 

Islam.
5
 

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma 

Islam, pengembangannya bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis 

atau sosialis, tetapi lebih ditujukan semata-mata untuk mencari suatu sistem 

ekonomi yang mempunyai kelebihan dan kemaslahatan guna menutupi 

kekurangan dari sistem ekonomi yang telah eksis di tengah-tengah 

masyarakat. 

Perkembangan perbankan dan bisnis syariah akhir-akhir ini 

mengalami cukup dinamis dan pesat sakali. Bukti kemajuan itu tidak saja 

dalam bentuk kajian teoritis akademik semata, namun kenyataannya dalam 

praktek operasionalnya mengalami kemajuan luar biasa. Dalam bentuk 

teoritis telah dikembangkan di berbagai universitas di belahan dunia, baik di 

negara Islam maupun Barat. Sementara itu di negara Indonesia 

perkembangan pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat di berbagai universitas negeri maupun swasta, sementara dalam 

bentuk prakteknya telah berkembang perbankan dan lembaga-lembaga 

keuangan syariah non bank. 

Sistem perbankan syariah memperoleh dasar hukum secara formal 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dimana perbankan bagi hasil 

diakomodasi dan diakui keberadaannya, maka bank syariah mulai 

menunjukkan prospeknya yang sangat bagus,
7 

sekaligus memberikan 

sebuah peluang yang nyata akan pendirian bank-bank berdasarkan Prinsip 

Syariah dan dilaksanakannya jenis-jenis transaksi syariah oleh bank-bank 

Islam.
8
 Peraturan ini dapat diketahui tujuan dikembangkan bank syariah 

adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang 

tidak menerima konsep bunga.
9
 

Lebih spesifik tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai indikator otoritas hukum Islam 

dalam tatanan operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, yang telah 

memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal di negara 

Indonesia. 

 

2. Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perkara 

Ekonomi Syariah.  

Bila diperhatikan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 ternyata mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas 

ke-Islaman, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. 

Dengan kata lain yang menjadi subyek hukum atau yang melaksanakan 

perbuatan atau kegiatan usaha tidak diharuskan orang-orang yang beragama 

Islam semata, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga 

dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum, atau menjadi 

pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang 

yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk non Islam, karena dalam 

melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada 

hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syari'ah. 

Kegalauan sempat muncul dimana Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab 

dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan 

perbankan syariah, selain diselesaikan pengadilan agama, juga dapat 

diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum 
10

 . 

Adanya dualisme pengaturan penyelesaian sengketa perkara ekonomi 

syariah sehingga telah mereduksi kompetensi peradilan agama menjadi 

sekadar alternatif forum pilihan (choice of forum). Pengaturan tersebut 

bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi 

menimbulkan kekacauan hukum. 

Sebuah undang-undangan yang tidak mempunyai sinkronisasi dan 

koneksitas satu dengan yang lainnya, dan saling bertentangan sudah 

dipastikan akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan 

yang lainnya, meskipun waktu itu ada yang berpendapat kompetensi 
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penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab 

ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract )
11

, 

sehingga dalam penegakan hukum yang bersengketa dapat saja memilih di 

mana mengajukan perkara, baik melalui badan arbitrase, peradilan umum, 

ataupun peradilan agama. 

Kemudian penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi melalui putusan Nomor: 93/PUU-X/2012, sehingga seluruh 

bentuk akad atau perikatan syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jika terjadi sengketa sudah menjadi 

kewenangan absolut pengadilan agama. Oleh karenanya pihak-pihak yang 

melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk 

melakukan pilihan melalui pengadilan di luar pengadilan agama.
12

 Dengan 

kata lain bahwa pilihan hukum dinyatakan dihapus dan menjadi 

kewenangan absolut pengadilan agama. 

 

3. Alasan Pengadilan Agama Lebih Berwenang Menyelesaikan Perkara 

Ekonomi Syariah.  

Perlu difahami dengan penambahan kewenangan pengadilan agama, 

diharapkan praktik-praktik hukum Islam yang selama ini sudah berjalan di 

masyarakat harus mempunyai alasan-asalan yang kuat. Jika di kemudian 

hari terjadi sengketa antara para pihak bisa dilakukan penyelesaiannya 

melalui pengadilan agama sebagai pengadilan satu-satunya diberi 

kewenangan untuk menyelesaikan. 

Ada dua alasan hanya pengadilan agama satu-satunya lembaga 

peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu: 

a. Alasan Historis. 
Tanpa disadari kewenangan peradilan agama mengalami 

dinamika dalam sejarah peradilan di negeri ini, kendati pun tidak 

dihapuskan oleh penguasa (political will), paling tidak pada tataran 

kompetensinya selalu dibatasi. Padahal kompetensi peradilan agama 

pada dasarnya sangat erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai 

hukum yang hidup di masyarakat (living law). Kompetensi peradilan 

agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan 

kehidupan umat Islam, karena ia menjadi sui generis-nya. Itu pun tidak 

menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait 

dengan persoalan hukum keluarga semata plus beberapa persoalan 

mu’amalah. Fonomena ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik 

penguasa. Karena latar belakang historis itu, peradilan agama kerap 

memiliki konotasi sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk saja. 

Meskipun akhirnya kebijakan regulasi dan politik hukum dapat 

menempatkan posisi peradilan agama dalam sistem peradilan nasional 

secara proporsional dan modern. Seiring waktu yang berjalan pada 
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akhirnya Undang-Undang Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama telah berjalan selama 25 tahun, dan UU itu telah 

diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

membawa perubahan besar dalam kompetensi peradilan agama, 

diperluas dengan memasukan ekonomi syariah, sebagai salah satu 

bidang kompetensinya. Pada tataran yang lebih luas, perluasan 

kompetensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut 

merupakan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum 

bagi umat Islam yang mayoritas di republik ini. Demikian halnya jika 

dilihat dari sudut perspektif sosiologi hukum, peradilan agama juga 

mengalami ekstensifikasi kewenangan, mengingat perlunya 

kesinambungan yang simetris antara perkembangan
13

 masyarakat 

dengan hukum, agar tidak ada jarak antara persoalan (problem) dengan 

cara dan tempat penyelesaiannya (solving). 

Sejarah pasang surut peradilan agama tidak hanya terbatas 

mengenai perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem 

ekeonomi syariah yang merambah kemana-mana, merupakan 

momentum yang sangat tepat yang harus dimamfaatkan dengan sebaik-

baiknya untuk mengembangkan keberadaannya di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga publik pun tidak ragu jika menyelesaikan perkara 

sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama. 

b. Alasan Yuridis Formal. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan 

ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan 

prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaiannya 

melalui litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. Sedangkan 

penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui 

Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip syariah. 

Meskipun awalnya muncul masalah baru ketika diundangkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

adanya pilihan hukum melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah, hal itu terlihat 

dalam Pasal 55 Ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa 

telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang 

perbankan syariah. 

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-

X/2012 mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

antara peradilan agama dan peradilan umum, sehingga pengadilan 

agama secara yuridis formal satu-satunya yang berwenang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 
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4. Pengadilan Agama Siap Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. 
Jika dilihat dari sisi perspektif hukum, ekonomi syariah yang 

berbasis bidang fiqh mu’amalah secara teoritis bukan barang baru bagi 

hakim pengadilan agama, karena pernah mempelajarinya di fakultas 

syariah, akan tetapi ekonomi syariah dalam tataran aplikasinya dewasa ini 

baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan 

perekonomian yang relatif baru, dan dipandang bisa memberikan harapan 

baru, karena sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan liberalis gagal 

mensejahterakan manusia. 

Di lingkungan peradilan agama, ekonomi syariah tentunya juga 

sesuatu yang baru, sebab selama ini kewenangannya berkutat hanya bidang 

sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. 

Sehingga ada yang meragukan dan mempertanyakan kapabilitas hakim 

pengadilan agama dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan 

perkara ekonomi syariah, saat dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 telah diundangkan, ada suara-suara miris untuk meminta agar 

dikoreksi dan ditunda pelaksanaannya, karena dalam pembahasan di 

parlemen tidak dilakukan konsultasi dengan pihak yang mempunyai otoritas 

mengatur perbankan maupun dengan stakeholder ekonomi syariah. 

Dalam undang-undang ini, peradilan agama diberi kewenangan 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, ini tentu merupakah langkah 

politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan hukum 

untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini 

gerakannya telah mendapatkan respon positif dan mendapatkan dukungan 

politik dari berbagai kalangan. Sebagai lembaga peradilan negara yang 

tercantum dalam UUD 1945, sekaligus upaya menghidupkan hukum Islam 

bagi pemeluknya, maka pengadilan agama saat ini mau tidak mau dan tidak 

diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

yang diajukan ke pengadilan agama. 

Alasan-alasan tersebut tentunya tidak terlalu berlebihan rasanya, 

karena konteks itu dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 

a. Sumber daya manusia pengadilan agama telah memenuhi standarisasi 

keilmuanya karena sudah banyak yang memahami permasalahan 

ekonomi syariah dimana hakim telah mengenyam pendidikan setingkat 

doktor, magister dan sarjana di bidang hukum dan ekonomi syariah 

bahkan ada yang professor. Namun demikian tentunya tinggal 

pemolesan dengan cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala 

bidang sengketa ekonomi syariah.  

b. Dalam kontekstualnya pengadilan agama telah mempunyai hukum 

materiil yang cukup established berkaitan dengan ekonomi syariah, di 

antaranya berupa kitab fiqh mua’malah, fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan saat ini akan 

disahkannya Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah yang boleh 
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dikatakan sudah hampir final.  

c. Gedung kantor pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di 

seluruh  wilayah  Indonesia  sebagian  besar  telah  mengaplikasikan 

jaringan teknologi informasi dengan basis internet atau website, 

sehingga memudahkan untuk mengaksesnya dan mencari solusi-solusi 

yang mungkin muncul. 

d. Di samping itu kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia 

ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-

undangan bidang perbankan syariah saja, tetapi berimplikasi juga pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain misalnya 

lembaga peradilan.  

e. Secara sosiologis mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, 

yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat 

tinggi dalam menegakan nilai-nilai agama yang mereka anut.  

f. Secara politis adanya dukungan kuat dari Pemerintah dan DPR telah 

menyepakati perluasan kewenangan pengadilan agama yaitu lahirnya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk 

menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan 

paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern 

g. Adanya dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia) dan 

dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia.  

 

Di samping alasan tersebut di atas yang tak kalah penting bahwa 

gedung peradilan agama juga harus representatif sehingga tampil asri, apik, 

bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta 

kebenaran. Memang butuh waktu untuk itu akan tetapi bagaimanapun 

memang sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipikul di pundak 

aparatur peradilan agama. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara inilah 

bahwa pengadilan agama akan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai 

elemen bangsa dan masyarakat sehingga menaruh kepercayaannya kepada 

pengadilan agama sebagai pelaksana hukum Islam di Indonesia. 

 

5. Hakim Pengadilan Agama Siap Menyelesaikan Perkara Ekonomi 

Syari’ah 
Pasca revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim 

memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenangan untuk menangani sengketa 

ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah 

namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan 

Pasal 49 huruf i yaitu; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, 

reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka 

menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian 

syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. 

Dampak perluasan kewenangan ini juga membawa konsekuensi 
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suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya. Pada akhirnya hakim 

dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala 

perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas 

adagium “ius curia novit” hakim dianggap tahu seluruh hukum, dengan 

demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara 

dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa 

mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum 

Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat 

diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak 

terlerpas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana berada. 

Terlepas dari berbagai komentar miring yang berkembang, 

kewenangan baru untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh hakim. Oleh karenanya 

diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan teknis bidang ekonomi syariah.  

Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan 

dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun 

hakim harus mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi ijtihadnya 

sehingga putusanya harus dianggap benar adanya (res judikata pro veriate 

habetur). Relevan dengan itu hakim dituntut untuk lebih mendalami dan 

menguasai hukum ekonomi syariah. Tidak bisa dipungkiri hakim 

pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum umum 

dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh karena selama ini, tidak 

menangani sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, 

tentu wawasan dan pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak 

terbatas. Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui 

simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, 

bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesipik ke bidang 

ekonomi perbankan. 

Di samping itu hakim juga harus memiliki wawasan yang memadai 

tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, bahkan seorang hakim juga 

perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi 

sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi 

itu dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi 

akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari yang 

harus dicarikan penyelesaiannya melalui pengadilan agama.  

Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah adalah ilmu dan 

sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah SWT untuk keselamatan 

dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya 

sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, secara potensial memiliki peluang yang besar untuk 
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menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis 

dan sosialis di masa yang datang. 

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang 

sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani 

sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi 

pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang 

kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga 

dituntut lebih responsif terhadap perkembangan managemen peradilan yang 

lebih modern. 

Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan 

mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapan dengan tantangan 

terbesar dalam menghadapi era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, 

sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu power, information, 

knowledge, reward. Power artikan dimana seorang hakim dalam 

menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai 

ruang lingkup kewenangannya, dan information yang diperoleh hakim 

harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusanya 

membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat sekat-sekat vertikal birokratis 

yang tidak perlu, sementara adanya knowledge seorang hakim dapat 

menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika 

belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak 

boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan reward 

bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai 

positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam 

menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat 

nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil 

sebuah keputusan. 

Dengan berbagai macam variasi istilah ilmu hukum Islam dan 

beragamnya istilah-istilah dalam bentuk bahasa Arab dalam hukum 

ekonomi syariah tidaklah berlebihan hanya hakim pengadilan agamalah 

yang pantas menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa 

harus menskreditkan hakim di luar pengadilan agama, dan mana mungkin 

seorang hakim non muslim karena memang dalam lingkungan peradilan 

umum tentu tidak semua hakimnya beragama Islam, akan memberi fatwa 

hukum dalam bentuk putusan pengadilan terhadap orang-orang Islam dan 

orang-orang yang menundukan diri ke dalam hukum Islam, dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

 

6. Kesiapan Hakim dan Stakeholder Di Pengadilan Agama Pamekasan 

Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 

Pengadilan agama Pamekasan sebagai salah satu institusi pengadilan 

agama yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2006 

telah menyatakan kesiapannya. Bahkan PA Pamekasan sudah pernah 
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menerima kasus sengketa ekonomi syariah pada tahun 2013 lalu.  

Kesiapan tersebut diketahui setelah tim dari prodi Hukum Bisnis 

Syariah Fakultas Ilmu Keislaman Universtas Trunojoyo Madura melakukan 

penelitian terkait dengan kesiapan pengadilan agama di Madura (dalam hal 

ini pengadilan agama Pamekasan)  dalam menerima dan meyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah. 

Dari hasil wawancara terhadap pimpinan di PA Pamekasan yaitu 

dengan bapak Drs. Ikhsan, S.H., M.A. selaku wakil ketua PA Pamekasan 

terlihat kesiapan tersebut. Bentuk kesiapan tersebut dapat dilihat dari upaya-

upaya yang telah dilakukan PA Pamekasan sebagai berikut: 

a. Melakukan persiapan, baik fisik maupun non fisik. Persiapan fisik 

berupa pemenuhan sarana dan prasarana dan kelengkapan lainnya 

sesuai dengan kebutuhan persidangan. Persiapan non fisik  berupa 

peningkatan pengetahuan dan skill terkait ekonomi syariah. Pimpinan, 

hakim, panitera dan juru sita mengikuti seminar, diklat, sosialisasi dan 

pembinaan di MA dan PTA ataupun mengrimkan delegasi ke forum-

forum atau acara yang terkait dengan ekonomi syariah agar pemahaman 

hakim, panitera dan juru sita semakin baik di ranah implementasi. 

Bahkan upayanya tidak hanya mengikuti pendidikan atau pelatihan 

yang sifatnya pendek dan singkat, tapi sudah ada beberapa hakim yang 

menempuh studi lanjut baik tingkat magister maupun Doktor   

b. Membentuk hakim khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi 

syariah yang terdiri dari hakim-hakim senior yaitu bapak Khozin, ibu 

Siti aisyah dan ibu Farhanah. 

c. Melakukan update pengetahuan ekonomi syariah lewat buku dan 

internet dengan mengadakan buku-buku di perpustakaan dan fasilitas 

internet/wifi,  dan tak kalah pentingnya adalah melakukan komunikasi 

dan koordinasi di antara sesama hakim pengadilan agama di pengadilan 

agama lain maupun dengan PTA dan MA. 

Dari sisi terlihat kesiapan PA Pamekasan dalam menangani sengketa 

ekonomi syariah. Kesiapan tersebut semakin terbukti dengan adanya kasus 

sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh sekelompok masyarakat 

yang melakukan gugatan class action yang diwakili oleh Musyaffak Sandy 

terhadap PT. Federal Internasional Finance pada tanggal 2 Agustus2013 

dengan No. Perkara 0799/Pdt.G/2013/PA.Pmk dalam sengketa penerapan 

akad murabahah pada lembaga pembiayaan FIF. Perkara tersebut berhasil 

diselesaikan dengan damai melalui mediasi tanpa berlanjut ke persidangan 

pada tanggal 13 November 2013. 

Dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang memberi kewenangan 

pada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sampai sekarang 

memang baru sekali ini PA Pamekasan menerima dan menyelesaikan 

sengketa terkait dengan perkara ekonomi syariah. Analisa yang bisa 

diberikan adalah adanya kelemahan sebagai berikut: 
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a. Kurangnya sosialisasi. Ini terbukti dari jawaban wakil ketua 

pengadilan agama Pamekasan bapak Drs. Ikhsan, S.H., M.A. ketika 

ditanya pakah sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, beliau 

menjawab belum pernah. Nah ini tentu sangat berpengaruh terhadap 

pengetahuan dan wawasan masyarakat yang mengetahui kewenangan 

PA dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Otomatis hanya 

kalangan yang terpelajar saja yang bisa mengetahuinya. Ini tentu 

menghambat upaya PA dalam melaksanakan kewenangannya, karena 

selama ini citra yang terbangun di masyarakat adalah bahwa PA 

“hanya” ngurusi orang kalau mau cerai saja. Akibat lanjutannya 

adalah kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya 

tentu belum tumbuh/terbentuk dan lebih memilih PN sebagai tempat 

mencari keadilan. 

b. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa berperkara di Pengadilan 

adalah mahal dan lama. Padahal sebuah sengkata tidak mesti masuk 

ke ranah persidangan yang panjang dan melelahkan, hakim malah 

akan menganjurkan agar para pihak bisa menyelesaikan perkara 

dengan damai. 

 
G. Kesimpulan  

Dari pembahasan secara panjang lebar diatas dan analisa yang mendalam 

didasarkan pada bukti-bukti setelah dilakukan penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagi berikut:   

1. Dengan lahirnya UU  No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai 

revisi atas UU No. 7 Tahun 1989, maka pengadilan agama mempunyai 

tambahan kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 

Kewenangan ini wajar ditambahkan di pengadilan agama sebagai respon 

atas perkembangan yang sangat cepat dalam ekonomi syariah di Indonesia. 

Hal ini tentu membutuhkan kesiapan lembaga peradilan sebagai lembaga 

pemutus sengkata yang sangat mungkin terjadi dalam dunia ekonomi dan 

bisnis syariah. Pengadilan agama bisa dikatakan sebagai lembaga yang 

mempunyai kewenangan dalam persoalan-persoalan syariah/hukum Islam 

sehingga sangat wajar jika kewenangan sengketa ekonomi syariah diberikan 

kepada pengadilan agama. 

2. Sebagai respon atas terbitnya UU tersebut maka pengadilan agama pun 

melakukan persiapan baik secara fisik maupun non fisik terkait dengan 

kompetensi dalam menyelsaikan sengketa ekonomi syariah seperti yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan diatas. 

3. Tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat dan stakeholder ekonomi syariah 

untuk menyelesaiakan perkara dan sengketanya ke pengadilan agama 

karena telah siap. Kekurangannya adalah belum atau kurang sosialisasi 

terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan lebih 

mempercayakan penyelesaiannya ke PN walaupun MK telah menghapus 
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kewenangan PN sebagaimana tercantum dalam pasal 55 ayat 2 UU No. 21 

Tahun 2008. 

2. Saran 

1. Upaya sosialisasi dan peningkatan kompetensi pengadilan agama dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perlu terus dilakukan agar amanat 

yang telah diberikan undang-undang bisa terlaksana dengan baik, yang pada 

akhirnya dapat memenuhi keadilan masyarakat dalam rangka menuju 

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana disebutkan dalam 

pembukaan UUD 1945.    

2. Penelitian ini tentu membutuhkan keberlanjutan, karena perbedaan waktu 

dan tempat tentu mempengaruhi keadaan objek yang diteliti yang tentunya 

akan menghasilkan kesimpulan berbeda. Oleh karena itu, saran kepada 

peneliti berikut adalah agar melakukan penelitian pada skup dan wilayah 

yang dapat memperkaya analisis demi perbaikan pengadilan agama dalam 

memberikan pelayanan dalam bidang keadilan khusunya dan memberikan 

masukan pada pemerintah dan lembaga terkait agar melakukan upaya-upaya 

terobosan dalam rangka percepatan dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat dan pembangunan bangsa demi kesejahteraan dan keadilan 

yang dicita-citakan. 
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URGENSI LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI UPAYA HUKUM 

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH 

(STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA DI MADURA) 
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(Universitas Trunojoyo Madura, email: salaf_mania@yahoo.com) 

 

Abstract 
Efficiency and effectiveness are two principle applied by moslem and non moslem 

businessmen. Certainly it will be apllied in many way, included to solve the 

problem; dispute relation. The most effective way to solve economic dispute is by 

mediation. Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR), a way of 

resolving disputes between two or more parties with concrete effects. Typically, a 

third party, the mediator, assists the parties to negotiate a settlement.  Mediation as 

Islamic economic dispute resolution has a superiority, that is be able to solve 

economic dispute fast and has inexpensive cost. The other superiority of mediation 

is be able to pay attention and observe both interest party. Mediation as law effort 

and form of Islamic economic dispute resolution has effectiveness, justice and 

transparency. Thus judge and moslem businessmen select mediation as law effort to 

solve Islamic economic dispute. 

 
Efisiensi dan efektifitas merupakan dua prinsip yang diterapkan oleh para 

praktisi   ekonomi   baik   syari’ah   maupun   konvensional   dalam   menjalankan 

bisnisnya. Apabila terjadi persengketaan pun mereka tentunya memilih cara yang 

efektif  dan  efisien.  Salah  satu  cara  yang  paling  efektif  dalam  penyelesaian 

sengketa  ekonomi  adalah  mediasi.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah 

melalui mediasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menyelesaikan 

sengketa dengan cepat dan murah serta mempunyai tujuan untuk mengakomodir 

kepentingan dari kedua belah pihak. Hal itu dapat dilihat dari pemberian 

kesempatan oleh mediator kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung 

dalam proses penyelesaian sengketa. Partisipasi para pihak sangat berpengaruh 

terhadap kesepakatan yang dihasilkan, suatu proses yang tidak didapatkan melalui 

jalur litigasi. Selain itu dari segi kekuatannya hasil keputusan mediasi bersifat 

tetap dan mengikat. Lembaga mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syari’ah mempunyai efektifitas, keadilan dan transparansi. 

Sehingga para hakim dan masyarakat pelaku ekonomi syari’ah memilih lembaga 

mediasi sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. 

 

Keywords: Mediation, Judge Of Religious Court, Islamic Economic Dispute. 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Party_(law)
https://en.wikipedia.org/wiki/Negotiation


 

22     Et-Tijarie |Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 

A. Pendahuluan  

Sejak terbitnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan 

bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menangani 

sengketa ekonomi syari’ah.
  
Walaupun sosialisasi ke masyarakat masih kurang 

terkait kewenangan ini, namun sudah ada masyarakat yang mengajukan 

perkara ekonomi syari’ah ke Pengadilan Agama. salah satunya adalah yang 

ditangani Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2013. 

Penanganan perkara sengketa ekonomi syari’ah di atas menunjukkan sudah 

ada masyarakat yang merespon baik terkait kewenangan Pengadilan Agama 

tersebut. Di sisi lain, pihak Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara 

tersebut dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari status perkara yang sudah 

diputus dengan tetap atau sama dengan hal itu. 

Perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Pamekasan memang tidak 

melalui jalur litigasi, namun menggunakan lembaga mediasi. Sesuai dengan 

amanat peraturan perundang-undangan bahwa lembaga mediasi secara 

prosedural sudah masuk dalam proses beracara di Pengadilan Agama. 

Kesuksesan lembaga mediasi dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah di 

atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Diharapkan 

penelitian ini dapat  menggungah  kesadaran  masyarakat  untuk  mengajukan  

perkara  sengketa ekonomi syari’ah ke Pengadilan Agama melalui lembaga 

mediasi. 

 

Kerangka Teoritik 

Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara teoritis, mediasi di 

Peradilan Agama memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan 

kepada para pihak yang sedang  berperkara dan  kepada  Pengadilan  Agama  itu  

sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk : (a) tercapainya 

penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh 

semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) 

penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak 

yang bersengketa tetap dapat dijaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan 

untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan 

mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court  

congestion) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (acces to justice) 

di masyarakat. Tujuan adanya mediasi yang  terintegrasi dalam proses berperkara 

di pengadilan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam diktum menimbangnya 

dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian 

sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih 

besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan 

memenuhi rasa keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses 

beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi 

masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan 
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fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses 

pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).  

Adapun Sumber Hukum yang digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan 

sengketa ekonomi syari’ah sebagai berikut:  

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil) 

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa 

ekonomi syari’ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada 

lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah 

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura, Rechtreglement 

Voor De Buittengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa Madura.  

Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan 

Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga 

Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat 

dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan Wetbook Van 

Koophandel (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, 

khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dalam 

kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam 

Failissements Verordering (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 

1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan 

Indonesia. 

b. Sumber Hukum Materiil 

Dalam sidang pengadilan, setelah seluruh tahap pemeriksan selesai lalu 

hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili 

perkara tersebut. Untuk itu hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah 

dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret 

yang ditemukan dalam perkara tersebut. 

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang 

bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian 

internasional, dan ilmu pengetahuan. 

Adapun bagi lingkungan Pengadilan Agama, sumber-sumber hukum yang 

terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan 

syari’ah adalah : 

1) Al Qur’an dan As Sunnah sebagai sumber utama ekonomi syari’ah.  

2) Aqad Perjanjian (kontrak) juga sebagai sumber hukum utama penyelesaian 

sengketa, oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian 

itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.  

3) Peraturan Perundang-Undangan termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.  
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4) Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Dewan syari’ah Nasional 

(DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini 

mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa 

dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syari’ah  

5) Fiqh dan Ushul Fiqh, Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi 

berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam 

menyelesaikan masalah ekonomi syari’ah  

6) Adat Kebiasaan di bidang ekonomi syari’ah itu yang memenuhi tiga syarat 

yaitu : 

a) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara 

berulangulang dalam  waktu yang lama (longaet inveterate 

consuetindo) ; 

b) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat 

(opinion necessitates) dan 

c) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar  

7) Yurisprudensi khususnya di bidang ekonomi syari’ah. 

c. Putusan Damai (Akta Dading)  

Dalam konsideran huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 

Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian 

sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih 

besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan 

memenuhi rasa keadilan.   

Dalam konsideran huruf (b) dan (c) Perma tersebut pada pokoknya bahwa 

mediasi sudah masuk dalam proses beracara di Pengadilan, dengan harapan adanya 

mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara, sehingga semangat penerapan 

pasal 130 HIR /154 RBg, selalu mendorong para pihak yang perkara untuk 

menyelesaikan perkaranya dengan perdamian.  

Pasal 1851 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perdamaian adalah suatu 

perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 

mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan tidaklah sah melainkan jika dibuat 

tertulis.  

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang 

menggunakan pendakatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih 

sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan 

bantuan mediator dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik 

bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi tersebut pihak-pihak yang bersengketa 

menyampaikan usulan-usulan dalam musyawarah untuk menyelesaikan 

perkarannya agar terjadi perdamaian, oleh karena itu musyawarah dapat diartikan 

sebagai forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang 

diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan 

keputusan. 
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Adapun manfaat perdamaian dalam perkara gugatan perdata yang dibuat 

dalam bentuk putusan sebagai berikut;  

1). Mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama 

kedudukannya dengan putusan perngadilan lainnya yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde). Putusan perdamaian dapat 

dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian terjadi kekhilafan mengenai orangnya 

atau mengenai pokok perselisihan, atau karana penipuan atau ada paksaan dalam 

membuatnya.  

2). Tertutup upaya banding dan kasasi 

Oleh karena putusan perdamaian sama nilanya dengan putusan pengadilan lainnya 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tertutup upaya hukum banding 

dan kasasi, sehingga sejak putusan tersebut ditetapkan oleh hakim, maka putusan 

perdamaian tersebut adalah pasti dan tidak ada lagi penafsiran, dapat langsung 

dilaksanakan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian.  

3). Memiliki kekuatan eksekutorial.  

Putusan perdamian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, mempunyai kerkuatan hukum eksekusi, dan 

mempunyai nilai pembuktian. Nilai kekuatan putusan perdamian adalah sama 

dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempuynyai kekuatan hukum tetap 

dan tingkat penghabisan.  

 

Metode Penelitian 

Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini mengkaji efektifitas lembaga mediasi sebagai upaya hukum 

dalam sengketa ekonomi syari’ah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. 

Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sengketa ekonomi syari’ah yang 

ditangani Pengadilan Agama di wilayah Madura terdapat di Pengadilan Agama 

Pamekasan.  

Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, 

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait sengketa ekonomi syari’ah. Data 

sekunder diperoleh melalui pengambilan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh 

para hakim Pengadilan Agama di Pamekasan. 

Prosedur pengumpulan data 

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

data yang valid dan akurat, yaitu: 

Observasi  

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian 

dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 
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pada obyek penelitian, dalam hal ini adalah lembaga mediasi sengketa ekonomi 

syari’ah di PA Pamekasan. 

Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk 

memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, 

organisasi, motivasi, pengakuan, dan sebagainya. Rekonstruksi keadaan tersebut 

berdasarkan pengalaman masa lalu. Proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan 

terjadi pada masa yang akan datang dan verifikasi, pengecekan serta 

pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya. 

Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen tertulis 

seperti arsip, buku, dokumen pelatihan, peraturan perundang-undangan dan lain-

lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

Secara garis besar ada dua tahapan penelitian sebagaimana digambarkan dalam alur 

pikir sebagai berikut : 

a. Kajian terhadap respon para hakim Pengadilan Agama dan para pihak 

terhadap lembaga mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syari’ah 

b. Kajian terhadap prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui 

lembaga mediasi pasca diterbitkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang 

perubahan UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perma No. 1 

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Pembahasan dan Temuan-temuan  
Pada saat proposal ini diajukan yang berlaku adalah Perma Nomor 1 Tahun 

2008, sementara yang berlaku sekarang adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi perubahan Perma ini tidak 

berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan. Bahkan akan memperkuat 

lembaga mediasi yang selama ini hanya masuk dalam ranah formalitas prosedural 

pengadilan Agama.  

Perubahan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari 

menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (Perma 

Nomor 1 Tahun 2016). Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) 

untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa 

didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan 

yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat 

keterangan dokter; di bawah pengampuan;  mempunyai tempat tinggal, kediaman 

atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau 

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik 

dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik 

dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa 

hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau 
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Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh 

Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 

2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. 

menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan 

berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa 

alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan 

Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak 

mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. 

tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa 

alasan sah. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses 

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.  

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator 

menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa 

Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan 

besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya 

Mediasi. 

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim 

Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya 

Mediasi dan biaya perkara. 

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari 

panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan 

kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang 

dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan 

tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai 

rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan 

ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. 

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan 

yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan 

tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya 

Mediasi. 

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari 

biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan 

menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara 

tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. 

Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara perceraian di 

lingkungan peradilan agama, dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya 

perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat 

yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan 
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mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal 

Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa 

penghukuman Biaya Mediasi. Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan Perma Nomor 1 

Tahun 2008.  
Dari sisi teori hukum implementasi mediasi dapat dilihat dari sistem hukum yang 

terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum.
1
 Perwujudan 

dari struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang bersifat yudikatif, di Indonesia yaitu 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di   bawahnya termasuk pengadilan agama 

beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang 

penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi 

ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya. 

Hal serupa juga harus ditekankan kepada mediator non hakim karena hal itu merupakan 

spesialisasinya. 

Sebagaimana yang terdapat di Pengadilan Agama Pamekasan yang telah 

menangani satu kasus sengketa ekonomi syariah, yaitu antara masyarakat nasabah 

FIF dan FIF unit syariah pada tahun 2013. Majelis hakim terdiri dari Pak Ihsan 

sebagai ketua, Bu Hj. Siti Aisyah dan Drs. Haris sebagai anggota. Kemudian para 

pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi. Mediator yang menangani sengketa 

ekonomi syariah adalah hakim, karena mediator non hakim belum ada dan baru ada 

dan menjalankan tugasnya awal tahun 2016. Majelis kemudian menunjuk Ibu 

Farhanah sebagai mediator dari hakim.
2
 

Elemen kedua adalah substansi hukum, berkaitan dengan memberikan kepastian 

kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang 

sedang dihadapi. Kepastian yang dimaksud adalah adanya peraturan yang mengatur terkait 

mediasi, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi 

mengenai substantif dan  prosedural mediasi. 

Terakhir adalah budaya  hukum, mediasi di pengadilan agama sesungguhnya  

merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya 

sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi 

tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat 

menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian 

masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, 

dan hubungan baik tetap terjaga. 

Fakta yang terdapat di Pamekasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

menunjukkan adanya keyakinan dan budaya dari masyarakat. Berikutnya adalah berdasar 

wawancara dengan Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang menyatakan bahwa para 

pihak, yang tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah, sepakat 

memilih mediasi sebagai cara penyelesaiaannya. Namun mediasi yang dimaksud 

adalah mediasi yang dimediatori oleh tokoh yang berada di tempat tinggal pihak 

                                                           
1
 Lawrence M. Friedman, American Law (New York: W.W. Norton and Company, 

1984) hlm. 7-12 
2
 Wawancara dengan Bapak Ihsan, Wakil Ketua PA Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 

2016. 
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yang bersengketa yang notabene tokoh tersebut adalah alumni dari pesantren 

dimana koperasi syariah ini lahir. Jadi mediasi yang dimasud disini bukan mediasi 

yang diawali dengan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama.
3
   

Terkait mediasi yang dilakukan oleh para mediator bersertifikat yang ada, 

lembaga keuangan syariah non bank ini menanggapi positif, dan kalaupun sampai 

ada pihak yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi lembaga 

keuangan syariah non bank ini sangat mengapresiasi hal itu. 

Berdasarkan wawancara dengan para hakim, mediator independen dan 

LKS non Bank terdapat beberapa aspek yang bisa dijadikan tolok ukur 

keberhasilan mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu :  

Perkara 

Sebagian besar kasus yang ditangani oleh PA adalah kasus perceraian dan 

turunannya. Sementara kasus sengketa ekonomi syariah masih sangat sedikit atau 

bisa dibilang belum ada di beberapa PA. di Madura sendiri dari empat kabupaten 

hanya PA kabupaten Pamekasan yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah 

dan itupun baru sekali.  

Jenis perkara yang diselesaikan melalui mediasi berpengaruh pada tingkat 

keberhasilannya. Kalau perkara perceraian dan turunannya mempunyai persentase 

kesuksesan yang kecil. Kegagalan penyelesaian sengketa percerasian di pengadilan 

Agama berdasar pengalaman para hakim karena perceraian masalah hati dan 

perasaan sehingga sulit untuk didamaikan. Di sisi lain kalau yang diselesaikan 

melalui mediasi adalah sengketa ekonomi syariah bisa jadi mempunyai persentase 

yang tinggi. Kasus pertama menunjukkan bahwa optimisme penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah melalui jalur mediasi tinggi.
4
 

Para Pihak 

Sebenarnya asal mula adanya sengketa atau konflik yang terjadi disebabkan 

adanya komunikasi yang kurang baik. Dalam ranah perjanjian sengketa berkaitan 

dengan tidak dilaksanakannya hak maupun kewajiban dari suatu perjanjian.
5
 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bisa efektif asal para pihak bekerja 

sama dengan baik dan memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Mediator 

sebenarnya hanya bertugas sebagai penyambung atau perantara komunikasi yang 

terputus atau tidak lancar oleh para pihak.
6
 Mediasi sengketa ekonomi syariah 

antara FIF unit syariah dan para nasabahnya berjalan efektif karena kedua belah 

pihak kooperatif dalam melakukan upaya perdamaian hingga mendapatkan solusi.
7
 

                                                           
3
 Wawancara dengan Bapak Yazid, Manajer Pusat Koperasi Syariah Nuri Kabupaten 

Pamekasan, pada tanggal 31 Maret 2016. 
4
 Wawancara dengan Bapak Ihsan, Wakil Ketua PA Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 

2016. 
5
 Eman Suparman, Pilihan Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan 

Keadilan, (Jakarta: Tata Nusa, 2004), hlm. 17. 
6
 Wawancara dengan Bapak Azhar Amrullah Hafizh, Mediator independen di PA 

Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2016. 
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 Wawancara dengan Ibu Farhanah, Hakim PA Pamekasan, pada tanggal 31 Maret 2016. 



 

30     Et-Tijarie |Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 

Sedangkan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan 

suatu kesepakatan win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, 

dihindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif, 

menyelesaiakan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap 

menjaga hubungan baik.
8
 

Mediator  

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari 

keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill 

mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator 

bersertifikat masih sedikit. Mediator yang tidak bisa menjadi penengah dan 

perantara yang baik antara kedua pihak yang saling bersengketa akan 

mengakibatkan pada kegagalan mediasi.
9
 

 

Penutup  

Sengketa ekonomi tidak bisa dipungkiri terjadi antara nasabah dan lembaga 

terkait. Oleh sebab itu diperlukan jalur penyelesaian yang efektif dan efisien 

sebagaimana yang menjadi prinsip bisnis. Mediasi merupakan jalur yang cukup 

ideal sehingga diharapkan jalur ini digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan 

sengketa. 

Para hakim berpendapat bahwa mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah mempunyai peluang kesuksesan yang tinggi dibanding sengketa 

non ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan sengketa non ekonomi berdasar pada hati 

atau perasaan. Para hakim, praktisi ekonomi syariah dan mediator mempunyai 

respon yang sangat positif karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui 

mediasi berjalan efisien dan efektif. 
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Abtract 

Islam is a religion that is universal and comprehensive. Universal means that Islam is 

for all of mankind on earth and can be applied in every time and place until the end of time. 

Comprehensive means that Islam has a complete and perfect doctrine (syumul). Perfection 

teachings of Islam, because Islam regulates all aspects of human life, not just the spiritual 

aspect (pure worship), but also aspects mu'amalah covering economic, social, political, legal, 

and so on. As a comprehensive doctrine, includes three basic teachings of Islam, the faith, 

Shari'ah and morals. Relations between aqidah, Shari'ah and morality in the Islamic system 

is established such that it is a comprehensive system. Islamic Sharia divides into two, 

namely worship and mu'amalah. Included in the study mua'amalah is selling that put forward 

the principle of "an-taradlin". Therefore, this paper attempts to review the philosophical 

basis of meaning and interpretation antaradin in the study of economic law of Islam. 

 

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam 

diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam 

setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam 

mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam,  

dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual 

(ibadah murni), tetapi juga aspek mu’amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, 

dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu 

aqidah, syari’ah dan akhlak. Hubungan antar aqidah, syari’ah dan akhlak dalam sistem Islam 

terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah 

Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu’amalah. Termasuk dalam kajian mua’amalah 

adalah jual beli yang mengedepankan prinsip ‚an-taradlin‛. Oleh karena itu, tulisan ini 

mencoba untuk mengulas secara filosofis makna dan tafsir antaradin dalam kajian hukum 

ekonomi Islam. 

 

Keywords: Filososofi, Antaradin and Islamic Economics 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Muamalat sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak 

mungkin nilai-nilai Ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar 

manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak 

mudah untuk dipahami. Karenanya, di perlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat 

memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia sesungguhnya. Muamalat 
1
dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam 

                                                           
1
Kata "muamalah" berasal dari kataaamala, yuamilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan 

terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab- Indonesia (Cet. 
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kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial
2
. Sedangkan pengertian dalam 

arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditati yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan 

mengembangkan harta benda
3
. Persamaan pengertian muamalat dalam arti luas dan 

sempit ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya 

dengan pemutaran harta. Salah satau yang terpeenting dalam muamalah adalah jual beli 

yang mensyaratkan adanya antaradin ( suka sama suka atau rela sama rela) dalam jual 

beli. 

 Dalam Islam, pelaku transaksi muamalah diberi hak untuk memilih, apakah 

meneruskan atau membatalkan. Karenanya, transaksi yang terwujud disebabkan adanya 

paksaan menjadi batal dan tidak sah.Allah Ta’ala berfirman dalam al-Qur’an surat al-

Nisa ayat 29: 

‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama 
kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri 
kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.‛ (QS. al-Nisa: 29) 

Salah satu pendalilan ayat ini adalah transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka 

yaitu saling ridha. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan aplikasi dari 

sikap saling ridha tersebut. Sebagian ulama seperti imam al-Syafi’i berpendapat bahwa 

perpisahan badan antara penjual dan pembali setelah terjadinya akad dikategorikan 

sebagai wujud saling ridha. Ulama yang lain seperti Imam Malik dan imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa sempurnannya akad jual beli yaitu disepakatinya akad jual beli 

dengan lisan. 

Melihat Urgensinya antaradin dalam akad jual beli ini, maka penulis memfokuskan 

pada beberapa sejumlah masalah yang menjadi fokus tulisan diantaranya adalah 

Bagaimanakah terminologi an-taradin menurut para mufassirin? Bagaimanakah Kreteria 

transaksi yang mengedepankan Tara>d}in dalam kajian ekonomi islam? 

 

B.    Makna Tara<din  Pada Akad Jual Beli 

1.      Terminologi Tara>d}in 

 

TermTara>d}inberasal dari kata  ,di dalam lisanul arab, artinya suka, rela يرضى ر ضى- 

setuju, lawannya sakhati artinya marah. Rida dan marah adalah termasuk dari sifat 

hati,sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati.
4
1. Menurut kamus al-munawwir  artinya  ر ضي

senang, suka atau relaTara>d}in( َتَررَر اٍض )dalam kamus al-Munawwir artinyapersetujuan dari kedua 

belah pihak atau saling menerima.
5
 

Kata  َتَررَر اٍض termasuk dalam jenis kata benda. Adapun yang dimaksud dengan kata 

benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata 

yang menerangkan sifat seperti kesenangan. Kata benda ini bentuk dan formatnya tidak 

dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan 

                                                                                                                                                                                     
XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughat (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, 

Beirut: 1973).  
2
Amir Syarifuddin.Ushul Fiqh Jilid 1. (Jakarta: Kencana. 2011),  hlm. 6 

3
Ahmad Ibrahim Bek, al-Mu’amalah asy-Syar’iyah al-Maliyah (Kairo: Dar al-Intishar, t. th). 

Minhajuddin, Fiqh tentang Muamalah Masa, 1989), 32 
4
Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, h. 1663-1664. 

5
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: .................. 363. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3543980548983714608#_ftn1
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datang.
6
[Kata  َتَر َر اٍض  ini merupakan jenis kata benda yang berakhiran dengan ً  ٍض ٌ  (tanwin) ini 

dapat memiliki akhiran  ً (an),  ًٍض (in) atau  ٌ (un). Untuk kata ini akhirannya adalah in, bentuk 

akhiran (apakah an, in atau un) ini tergantung pada kata sebelumnya. Akhiran ini ditujukan 

untuk menujuk kata benda tunggal sembarang atau yang mana saja, tetapi dapat juga 

digunakan untuk menerangkan suatu kata benda jamak yang tidak beraturan. Hal ini 

tergantung pada kata yang digunakan. Kata  َتَر َر اٍض  ini masuk dalam jenis kata benda pelaku 

aktif dari suatu perbuatan, yang dicirikan dengan adanya tambahan alif panjang di huruf 

pertama. Dalam tata bahasa arab kata benda pelaku aktif ini sering disebut dengan isim fail. 
Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna 

mufradat tara>d}in adalah saling rida, saling rela, saling setuju, saling senang, saling 

menerima, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal atau saling halal. 

Makna tara>d}in  juga tidak terpengaruh oleh waktu yang artinya tara>d}in disini saling 

berkelanjutan. 

 

2.  Definisi Tara>d}inMenurut Mufassir 

a.  M. Quraish Shihab 

Berkaitan dengan makna tara>d}in  dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29, menurut 

Quraish Shihab kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkannya dengan 

‘an tara>d{in minkum.
7
Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk 

hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.  Ijabkabul, atau apa saja yang 

dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.Indikasi dari rasa suka sama suka 

menurut Ulama Syafi’iyyah, Syi’ah, dan Dzhahiriyah memahami bahwa indikasi 

suka sama suka diterapkan dalam bentuk ucapan lisan, karena mereka mewajibkan 

adanya akad dalam jual beli. 

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan kerelaan kedua belah pihak dalam 

konteks ‘an tara>d{in minkum merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, 

peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang yang menanti, merupakan 

tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan, di atas ketiga hal tersebut, ada etika 

yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang 

segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntutan  

b.  Al-Qurthubi 

Menurut Qurthubi makna an tara>d}in minkum ‚Dengan suka sama suka di 

antara kamu‛ , yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan 

pola mufa’alah (timbal balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua 

pihak.Lebih lanjut Qurthubi para ulama berbeda pendapat tentang suka sama 

suka:Sekelompok ulama berpendapat, kesempurnaan dan keputusannya dengan 

berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang 

mengucapkan kepada pemiliknya. ‚pilihlah,‛ lalu ia menjawab, ‚aku telah memilih,‛ 

sekalipun dikatakan setelah akad, dan sekalipun belum keduanya belum berpisah.
8
 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan pendapat Al-Qurthubi 

mengenai tara>d}in adalah suka sama suka dengan menggunakan istilah mufalaah atau 

timbal balik antara penjual dan pembeli dengan menggunakn jalan khiyar. 

                                                           
6
quran.bblm.go.id/surat_test.php?sr=An-Nisa/An-Nisaa.html, diakses 10-10-2016. 

7
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah., h. 499. 

8
Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2008, h. 357. 
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c. Ahmad Musthafa Al-Maraghy 

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghy dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 dasar 

perniagaan adalah saling meridai. Ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah: 

1) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dan penjual. 

Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. 

2) Segala yang ada di dunia ini berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam 

maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak 

melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang 

lebih baik dan kekal. 

3) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna 

memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan 

harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir 

merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, di sini berlaku toleransi jika 

salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar daripada  yang lainnya, atau 

jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di 

dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang 

indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan 

dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang 

lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang dalam berdagang. Ia 

termasuk kebatilan dalam kebatilan dalam perniagaan yang dihasilkan karena 

saling meridai, maka hukumnya halal
9
 

 

Hikmah dari pembolehan seperti adalah anjuran supaya menyenangi 

perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan perniagaan agar 

menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang-barang serta teliti 

di dalam bertransaksi, demi memelihara harta, sehingga tidak sedikit pun daripadanya 

keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat. 

Apabila di dalam perdagangan terdapat keuntungan yang banyak tanpa 

penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridai antara kedua belah pihak, 

maka di sini tidak ada kesempitan.Sebab, tanpa hal itu nicaya tidak akan ada seorang 

pun yang senang berniaga, dan tidak akan ada seorang pun di antara ahli agama yang 

akan sibuk dengannya, padahal kehidupan sangat sangat membutuhkannya. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan pendapat Ahmad Musthafa al-

Maraghy mengenai tara>d}inadalah dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai 

antara pembeli dan penjual, dan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli seperti 

penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. 

 

3. Analisis Terhadap Term Tara>d}in Tentang makna Tara>d}in 

Berdasarkan paparan di atas tentang tara>d}in, maka penulis merumuskan makna 

yang menurut penulis sesuai dengan konteks penelitian, maka penulis mengurainya 

sebagai berikut: 

Makna yang pertama tentang  tara>d}in yaitu adalah adanya timbal balik antara 

kedua belah pihak atau yang bisa juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan 

tidak merugikan kedua belah pihak.Tara>d}in( -dalam kamus al( لتَتَّرَر  ِضي

                                                           
9
Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy,  h. 27 
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Munawwir artinyapersetujuan dari kedua belah pihak, atau  artinya senang, suka  ر ضي

atau rela.[Makna saling rida juga ditunjukkan dalam hadis nabi: 

Ibnu Hibban dan Ibnu Majah: 

 (روه   لبيحقى و  بن ما جه  )وَر  ِ َّنمَرا   ْلبَتَرْيُع عَرْن  َتَر َر  اٍض 

Jual beli harus dipastikan harus saling meridai(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah). 
  ِ َّنمَرا   ْلبَتَرْيُع عَرْن  َتَر َر  اٍض 

Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka. (H.R Muslim dari 

Abu Daud dari hadits Abu Sa’id, dari Nabi SAW). 
 الَر يَتَرتَتَرفَر م ُق بَتَريَتْعَرا ِن ِإ الم عَرْن رِض ا

Tidaklah dua orang yang melakukan transaksi jual beli berpisah kecuali setelah saling 

meridai.
10 
 

Hal ini yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab beliau menjelaskan adanya 

timbal balik yang harmonis yang artinya adanya kesepakatan antara si penjual maupun si 

pembeli. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Qurthubi dengan 

menegaskan bahwa suka sama suka ini menggunakan pola mufa’alah yaitu timbal balik 

dari kedua belah pihak karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Menurut Teungku 

Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy juga menyatakan hal yang sama tentang hal ini jual beli 

dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atas dasar 

kerelaan.Menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengenaitara>d}injual beli 

harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi 

jual beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi, atas dasar suka 

sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya, dan adanya hak 

pilih untuk masing-masing dari keduanya. 

Makna selanjutnya tentang peraturan dan syariat yang mengikat dalam jual beli 

tentang tara>d}in yang tidak bisa terlihat atau tersembunyi di lubuk hati.Tara>d}inakar 

katanya dari kata  ,di dalam lisanul arab artinya suka, rela, setuju يرضى ر ضى- 

lawannya sakhati artinya marah, rida dan marah adalah termasuk dari sifat hati,sesuatu 

yang tersembunyi di lubuk hati.Tetapi indikatornya dapat terlihat yaitu ijab Kabul.  Ijab 

Kabul yaitu penyertaan dari penjual dan pembeli, seperti peryataan penjual, ‚Kujual 

benda ini‛ dan perkataan pembeli ‚Kubeli benda ini‛.Wujud dariijab Kabul yang 

dilandasai rasa suka sama suka itu, Ulama Syafi’iyyah, Syi’ah, dan Dzhahiriyah 

memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapan lisan, karenanya mereka 

mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Berbeda dengan mereka, jika dilihat dari sisi 

struktur bahasa, kalimat tara>d}>in dalam ayat di atas mengambil bentuk nakirah. Sehingga 

wujud dari tara>d}>inbisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan 

karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan 

cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan, dan sebagainya asalkan dapat membuktikan 

rasa suka sama suka. 

 

B. Kriteria Transaksi Dalam Prinsip Tara<D{In 

1. Kriteria dalam Prinsip Tara>d}in 

Makna tara>d}in dalam Alquran Q.S. an-Nisa [4]: 29 terdapat kesesuaian 

makna dalam konteks akad jual beli yaitu temporalitas antara 

makna tara>di}n yaitu  tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, tidak boleh 

                                                           
10

Maksud dari Mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang  terhindar dari usaha tipu menipu dan 

merugikan orang lain, lihat Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 44. 
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adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaaan dan tekanan. Selain itu juga 

tercapainya kesepakatanyang tidak merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan 

makna tara>d}in dalam Alquran Q.S. an-Nisa [4]: 29 penulis merumuskankriteria 

dalam prinsip tara>d}in, sebagai berikut: 

a.    Niat yang baik pada transaksi jual beli. 

Manusia memilki unsur jasmani dan rohani, jasmani adalah sesuatu 

yang tampak dan kelihatan berupak fisik manusia, sedangkan rohani adalah 

ruh atau penggerak jiwa manusia. Rohani bisa berupa akal dan qalb atau hati, 

hati adalah sentral dan penentu aktivitas badan. Hati bisa menggerakkan 

aktivitas mulia sepertisakha (dermawan), haya (pemalu), sabar, tawakkal, 

rida (rela), dzikir, syukur, afwun (pemaaf), tawadhu (sopan atau santun), 

khusyu, ikhlas, khauf (takut), raja (harap) dan sebagainya.
11

 

b.    Menolak unsur kebatilan. 

Allah melarang jual beli yang batil, karena kebatilan dapat merugikan 

orang lain, yang dimaksud kebatilan itu berupa paksaan, tekanan, penipuan, 

jual beli dengan sistem riba dan pernyataan yang salah. Seorang muslimtidak 

dibenarkan menjadi tamak atau rakus terhadap hak orang lain mengambil 

hak-hak itu dengan cara kebatilan tanpa melalui jalan yang benar. Penipuan, 

pendustaaan dan pemalsuan merupakan unsur kebatilan adalah hal-hal yang 

diharamkan.Setiap transaksi yang mengandung unsur kebatilan baik sedikit 

atau banyak, tersembunyi atau terang-terangan seperti penipuan, pemalsuan, 

pendustaan dan tindakan batil lainnya.Transaksi ini dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral 

maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama 

maupun hukum positif,.Akibat-akibat demikian bukan hanya dari tinjauan 

kehidupan dunia, melainkan pula semua yang beefek buruk akibatnya bagi 

kehidupan kelak.
12

 

c.    Sikap Jujur dalam Transaksi Jual Beli. 

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam 

segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika 

kejujuran ini tidak diterapkan dalam transaksi, maka akan merusak legalitas 

transaksi itu sendiri, juga menimbulkan perselisihan di antara pihak. 

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi 

para pihak yang melakukan transaksi dan juga bagi masyarakat dan 

lingkungannya.Sedangkan perbuatan perbuatan yang 

menimbulkan mudharat agar dihindari atau ditinggalkan.
13

 

 

2. Transaksi dalam Prinsip Tara>d}in 

Q.S. an-Nisa [4]: 29menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu 

perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah 

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, jual beli misalnya, dilakukan dengan 

pemaksaan ataupun penipuan.Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan 

perbuatan.Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para 
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Mamin Sukur, Tasawuf bagi Orang Awam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 240. 
12

Ibid, 
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pihak.
14

 Dari hal ini akan melahirkan kesepakatan bersama yang dilandasi atas 

keridaan. 

a. Iktikad Baik 

Intinya dalam pernyataan ini adalah dalam iktikad baik menggambarkan 

keadaan pikiran yang menunjukkan sifat yang jujur, bebas dari niat untuk 

menipu.Selanjutnya dalam hukum perdata pengertian iktikad baik dapat dilihat di 

Pasal 1338 (3) BW dan Pasal 1963 BW.Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa, 

‚…Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.‛
15

 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan 

kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak 

yang satu ‚cocok‛ atau berkesesuaian dengan pernyataan kehendak pihak lain. 

Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat 

dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak 

para pihak
16

. 

 

3. Kriteria Transaksi Tara>d}in  pada Akad Jual Beli 

Kegiatan ekonomi dalam Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi 

dan saving atau tabungan merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan adalah berkenaan dengan 

transaksi, transaksi dalam aktivitas ekonomi merupakan cara untuk melakukan 

mekanisme pertukaran, salah satu mekanisme pertukaran adalah jual beli. 

Transaksi jual beli dalam Islam memiliki sejumlah aturan, aturan jual beli suatu 

yang sudah ma’ruf bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu melalui proses jual beli. 

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas ini karena setiap hari dibutuhkan. 

Namun patut diketahui bahwa seorang muslim punya kewajiban untuk memilih yang 

halal dan meninggalkan yang haram. Seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam 

melakukan aktivitas ibadah dan juga dalam transaksi jual beli. Ada aturan dalam jual 

beli yang mesti diperhatikan, semacam mengetahui rukun-rukunnya. Jikarukun ini 

tidak terpenuhi, tentu jual beli tersebut bermasalah. 

Di dalam fikih muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu rukun dari 

setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Rida sendiri merupakan 
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persoalan hati yang tidak bisa dilihat dan diketahui,
17

 tetapi indikasinya bisa dilihat 

dengan jalan ijab kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai tuntutan syariat. 

Kriteria transaksi dalam prinsip tara>d}in yang penulis dapatkan melalui 

pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam, kriteria transaksi dalam 

prinsiptara>d}in adalah dasar suka sama suka, saling kerelaan dengan tidak mengambil 

keuntungan secara berlebihan, dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, 

paksaan dan tekanan. Kriteria suka sama suka atau kerelaan dengan niat baik yang 

diindikasikan melalui sikap jujur dan penuh keikhlasan yang menunjukkan etika dalam 

muamalah. 

C.    Penerapan Prinsip Tara<D{In Pada Akad Jual Beli 

1. Transaksi Jual Beli 

a.    Pasa Masa Rasullulah 

Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah adalah pembawa kemaslahatan 

dan kebaikan yang tiada bandingan untuk seluruh umat manusia.Rasulullah SAW 

telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia.Beliaulah adalah 

tokoh yang paling sukses dalam bidang agama (sebagai Rasul) sekaligus dalam 

bidang duniawi (sebagai pemimpin negara dan peletak dasar peradaban Islam yang 

gemilang selama 1000 tahun berikutnya)
18

. 

Ternyata jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick W. Taylor 

dan Henry Fayol pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen sebagai sebuah 

disiplin ilmu, ternyata Rasulullah SAW telah mengimplementasikan nilai-nilai 

manajemen modern dalam kehidupan dan praktek bisnis yang mendahului masanya. 

Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah SAW telah dengan 

sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen 

bisnis serta pihak yang terlihat di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Aflazul Rahman 

dalam bukunya ‚Muhammad: A Trader‛ bahwa Rasulullah SAW adalah pebisnis 

yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para 

pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-

barang yang dipesan dengan tepat waktu.Muhammad SAW pun senantiasa 

menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam 

berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern 

yaitu kepuasan pelanggan (customer satisfaction), pelayanan yang unggul (service 
exellence), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan 

kompetitif. Dalam menjalankan bisnis, Muhammad SAW selalu melaksanakan 

prinsip kejujuran (transparasi).Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam 

menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya.Ternyata prinsip 

transparasi beliau itu menjadi pemasaran yang efektif untuk menarik para 

pelanggan.Beliau juga mencintai para pelanggannya seperti mencintai dirinya 

sehingga selalu melayani mereka dengan sepenuh hatinya (melakukan service 
exellence) dan selalu membuat mereka puas atas layanan beliau (melakukan 

prinsip customer satisfaction).
19

 

Islam setelah penaklukkan kota Mekkah telah membuang sebagian besar 

tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa 
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lampau dan memulai yang baru dengan Negara yang bersih. Segala aspek keluarga, 

komunitas, institusi, dan pemerintahan berubah menuju prosedur-prosedur yang baru, 

semua peraturan dan regulasi disusun berdasarkan Alquran, dengan memasukkan 

karakteristik dasar dari Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan 

keadilan. 

Salah satu kebiasaan bangsa arab dalam melakukan jual beli yaitu sering 

melakukan keuntungan berlebih, salah satunya senang jual beli dengan menggunakan 

sistem riba. Hal ini berlangsung sampai ada pelarangan dari Allah tentang masalah 

riba yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275-281 dan Q.S. ali-Imran [3]: 130. 

Secara umumnya lagi melarang perniagaan dengan cara yang batil terdapat dalam 

Q.S. an-Nisa [4]: 29. 

Rasullulah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan Negara, sesuai 

dengan ketentuan Alquran.Dalam Alquran telah dituliskan secara jelas semua 

petunjuk bagi umat manusia.Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros adalah bahwa 

‚kekuasaan paling tinggi adalah hanyalah milik Allah SWT
20

. 

 

b. Pada Masa Sekarang 

Transaksi bisnis yang berlaku di Indonesia hingga sekarang masih 

menggunakan aturan-aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang peninggalan zaman Hindia 

Belanda. Memang ada sebagian dari Undang-Undang tersebut mengalami perubahan, 

tetapi ketentuan itu masih mengacu kepada hukum barat, tidak mengacu kepada 

ketentuan hukum Islam.Oleh karena ketentuan baik yang lama maupun yang baru 

masih berdasarkan kepada hukum barat, walaupun ada beberapa bagian disesuaikan 

dengan hukum adat. 

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak satu (si 

penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas nama barang, sedangkan pihak 

lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan 

bahwa dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi objek 

perjanjian jual beli harus cukup tersedia dan tertentu, setidak-tidaknya dapat 

ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milknya kepada 

pembeli.
21

Praktek jual beli di Indonesia masih menerapkan ketentuan hukum barat. 

Sehubungan dengan itu ketentuan jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata terkait dengan kewajiban penjuan dan pembeli, Kewajiban 

menanggung kenikmatan tenteram dan Cacat-cacat tersembunyi serta kewajiban-

kewajiban pembeli. Resiko dalm perjenjian jual beli dan transaksi terhadap barang 

tertentu dan Mengenai Barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran. 

2. Pentingnya Prinsip Tara>d}in pada akad Jual Beli 

Allah melarang jual beli yang batil seperti jual beli najasyi atau praktek 

menimbun barang dagangan adalah supaya tidak terjadinya distorsi pasar.Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Adiwarman rekayasa penawaran (false supply) lebih dikenal 

sebagai ihtika>r (menimbun) dan rekayasa permintaan (false demand) lebih dikenal 

sebagai bainajasyi.Distorsi pasar ini menggangu berjalannya mekanisme pasar secara 
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alamiah.Hal ini mendzalimi salah satu pihak yang bertransaksi, karena itu Islam 

mengharamkannya. 

Prinsip keridaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan.Dalam pasal 59 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli 

dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memilki hukum yang 

sama. Dalam jual beli tetap berlaku khiya>r.22
Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi 

unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (rida). 

Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan 

jual beli secara paksa. Dalam diskursus fiqh ada beberapa bentuk jual beli secara 

paksa, di antaranya ba’y al-hasa, ba’y al-muna>bazah dan al-mula>samah.
23

 

Jual beli harus berdasarkan saling rela (‘an tara>d}in), dalam Q.S an-Nisa [4]: 29 

secara tekstual dan konstektual keridaan itu haruslah ada iktikad baik didalamnya dan 

kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab Kabul dan khiyar 

menurut ketentuan syariat yang ada supaya benar-benar tercipta suatu keridaan. Lebih 

lanjut menurut Aji Haqqi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarman dalam konsep 

Islam pertemuan antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran harus terjadi 

rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya 

kekeliruan objek transaksi. Keadaan rela sama rela ini merupakan kebalikan dari 

keadaan aniaya, yaitu keadaan di salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak 

lain.
24

 

Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli dimana tidak 

ada pihak yang didzalimi atau dirugikan baik itu individu maupun masyarakat.Ini 

adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan keridaan dan 

dilarangnya jual beli yang batil. 

 

3.  Penerapan Prinsip Tara>d}in pada Akad Jual Beli 

Transaksi jual beli pada masa sebelum Rasullulah banyak dilakukan praktik 

kecurangan, sering mencari keuntungan berlebih, berbeda dengan diri Rasullulah yang 

ketika beliau melakukan kegiatan transaksi perdagangan sudah banyak memberikan 

contoh suri teladan yang baik dengan kejujuran beliau dalam berdagang. Sifat-sifat 

arab jahiliyah inipun dirubah total oleh Nabi Muhammad SAW setelah penaklukkan 

kota makkah atau fath al-Makkah atau Islam sudah benar-benar diterima oleh 

penduduk Arab. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan fatwa hukum termasuk 

dalam bidang muamalah khususnya jual beli, dengan turunnya ayat pelarangan riba 

maupun ayat tentang perniagaan yang batil kecuali dengan perniagaan secara suka 

sama suka yang sudah banyak dicontohkan oleh Rasullulah SAW, yaitu jual beli yang 

sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Alquran dan Hadis. Perdagangan yang 
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dicontohkan oleh Rasullulah SAW yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak 

merugikan kedua belah pihak, melarang terjadinya pemaksaan. 

Menurut H. Hasan Edi bahwa dalam jual beli baik sebagai penjual, maupun 

sebagai pembeli, haruslah memiliki budi yang mulia, sehingga barang dagangan 

menjadi laris, dan semua mitra dagang senang, adapun budi mulia sebagai penjual 

adalah sopan santun, berlaku jujur, tidak suka menimbun, Sadar mengeluarkan harta 

zakat, menjauhi kecurangan dalam menakar dan menimbang, Sadar sepenuhnya bahwa 

menjadi pelaku ekonomi sebagai penjual adalah mulia.
25

 

Sementara pada zaman sekarang khususnya di Indonesia terkait masalah jual 

beli menerapkan sistem yang ada pada peninggalan pada zaman hindia belanda,sistem 

ini menggunakan aturan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang masih berlaku pada jaman sekarang yang 

diterapkan dalam hukum perikatan. Perjanjian jual beli dalam hukum perikatan itu 

hanya sebatas timbal balik antara menjual dan membeli dengan aturan yang mengikat. 

Konsep tara>d}inpadaakad jual beli relevan dengan konsep maslahah 

atau maqa>s}id asy syariahsebagaimana uraian di atas, terkait masalah menjaga agama 

(li h}ifdz al din), jiwa manusia (li h}ifdz an nafs), akal (li h}ifdz al ‘akl), keturunan (li 
h}ifdz al nasl) dan menjaga kekayaan atau harta material (li h}ifdz al ma>l). Untuk 

konsep tara>d}in ini lebih dekat kepada yang terakhir yaitu menjaga kekayaan atau harta 

material (li h}ifdz al ma>l). Hal ini diperkuat oleh pendapat Hamka dan Teungku 

Muhammad Hasbi Ash Shieddiqy bahwa  tara>d}in ini tentang peredaran harta. 

Menurut Teugku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy cara harta benda itu dengan 

jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan di antara kedua belah 

pihak atau lebih. Lebih lanjut beliau memberikan pengertian bahwa jual beli dilakukan 

atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih, jual beli itu 

bukanlah hal yang abadi karena itu jangan sampai melupakan urusan akhirat mencari 

keuntungan dengan jual beli yang diperbolehkan, dengan cara yang benar dan tidak 

merugikan pihak lain.
26

 

Menjaga harta antara penjual dan pembeli, sebagai penjual pentingnya untuk 

selalu memaksimalkan kepuasaan konsumen terhadap harta yang dijualnya.Seperti 

yang dicontohkan nabi Muhammad SAW tentang kepuasaan konsumen 

yaitu pelayanan yang unggul (service excellence), kemampuan, efisiensi, transparansi 

(kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif.
27

 

Penerapan prinsip tara>d}in pada akad jual beli adalah penyesuaian tehadap 

hukum ekonomi Islam, sehingga prinsip tara>d}in pada akad jual beli diterapkan 

berdasarkan hukum perikatan atau hukum perjanjian secara perdata. Akad jual beli 

dijamin kepastiannya melalui kepastian hukum yang sesuai dengan norma yang 

berlaku dalam agama, khususnya kerelaan atas dasar suka sama suka dengan iktikad 
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baik dengan kesepakatan jual beli yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. 

Penerapan prinsip tara>d}inpada akad jual beli merupakan refleksi nilai-nilai ilahi dalam 

transaksi ekonomi pada akad jual beli yang telah dicontohkan nabi Muhammad SAW. 

Keberlakuan prinsiptara>d}in diakui secara hukum pada akad jual beli yang melahirkan 

kesepakatan dengan berdasarkan iktikad baik, namun pada kenyataannya di 

masyarakat prinsip tara>d}in akad jual beli hanya dipahami sebagai kesepakatan dalam 

konteks etika bisnis, sehingga secara konkret dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 membantah 

adanya kesepakatan jual beli yang dianggap hanya menitik beratkan kesepakatan 

sebagai formalitas dalam transaksi jual beli. 

Jual beli yang berlandaskan asas rida yang berlaku di zaman sekarang belum 

mengenai substansi dari Q.S. an-Nisa [4]: 29, karena terkikis formalitas transaksi jual 

beli masyarakat yang menitikberatkan keuntungan materi. Padahal jual beli yang 

seharusnya menurut Q.S. an-Nisa [4]: 29 adalah mengutamakan aspek saling rela 

berdasarkan prinsip tara>d}in yang berlaku bagi pelaku ekonomi. Sebagai umat Islam 

yang melakukan transaksi, baik sebagai penjual dan pembeli penting untuk 

memperhatikan aspek ini agar jual beli yang dilaksanakan benar-benar menunjukkan 

keridaan di antara kedua belah pihak yang tidak terikat oleh waktu saling 

berkelanjutan, yang berujung kepada mencari keridaan Allah SWT dalam menjalankan 

aktivitas di dunia maupun di akhirat. 
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Abstract 

 

Commerce is specifically mentioned by Allah in the Qur'an as a selution to avoid 

of unlawful sustenance. There are some verses in it describing commerce with 

various redactions. However, whatever the wording, we will analyze using 

thematic interpretation (maudlu‟i) in this article, which will compare two great 

scientists thought that codified in their interpretation book, Namely al-Ahkam 

created by Ibn Araby and Al-Kiya Al-Harasi. 

The two books above, is a legendary book that still be a world reference in the field 

of Islamic law. Deliberately, the author presents the both, to explore the scientific 

dialogue between them in answering the requirement of the times, especially in the 

field of mualamah. 

 

Perniagaan secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur‟an 

sebagai selusi agar terhindar dari rejeki yang tidak halal. Banyak sekali ayat al 

qur‟an yang menjelaskan tentang perniagaan dengan berbagai redaksinya. Namun, 

bagaimana pun redaksinya, dalam karya ini akan kami bedah dengan menggunakan 

metode tafsir maudlu‟i (tematik) yang akan mengkomparasikan dan 

membandingkan dua pendapat ilmuan besar yang terbukukan dalam kitab tafsir 

mereka. Yakni kitab tafsir ahkam karya ibnu araby dan tafsir ahkam Al-Kiya Al-

Harasi.  

Kedua kitab di atas, adalah karya legendaris yang samapai saat ini masih 

menjadi rujukan dunia di bidang hukum Islam. Sengaja dua karya di atas penulis 

hadirkan, untuk menggali dialog ilmiah antar keduanya dalam menjawab tuntutan 

zaman, khususnya di bidang mualamah. 

 

 

Keywords: Commerce, tafsir Ibnu Al-Arabi, Al-Kiya Al-Harasi 

 

A. Pendahuluan 

      Sejarah perdagangan mulai muncul ketika peradaban manusia semakin 

berkembang. Kebutuhan manusia semakin beragam, namun di sisi lain manusia 

memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejak itulah 

manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat diproduksi 

sendiri dengan melakukan pertukaran  dengan komoditi yang dimilikinya. 

Praktik perdagangan merupakan masalah sentral dalam seluruh sendi 
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perekonomian masyarakat. Roda kehidupan bergulir karena adanya pemenuhan 

kebutuhan melalui perdagangan,   apalagi dalaam dunia modern telah terjadi 

spesialisasi dalam bidang pekerjaan dan keahlian. Akibatnya, semua manusia 

saling tergantung satu sama lain. Tuntutan efisiensi dan produktifitas yang 

tinggi makin mengukuhkan terjadinya divisi tenaga kerja dan spesialisasi dalam 

dunia pertanian dan industri. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa 

dunia perdagangan sulit untuk dihindari dalam perekonomian masyarakat.
1
 

      Pada zaman dahulu, perdagangan banyak dilakukan dengan cara barter 

yaitu barang dagangan ditukar dengan barang dagangan pula. Lambat laun, 

perdagangan terus berkembang dengan meninggalkan cara barter, meskipun 

dibeberapa Negara yang belum berkembang sekarang ini masih dijumpai 

praktik semacam ini. Hampir seluruh Negara di dunia sudah beralih ke metode 

perdagangan dengan menggunakan alat ukur berupa uang.
2
 

      Melihat urgensi perdagangan dalam sektor perekonomian, maka wajar 

jika Allah SWT telah mensyariatkan perdagangan untuk mengatasi berbagai 

persoalan dalam perdagangan. Sebab sangatlah mungkin transaksi perdagangan 

berlangsung dengan merugikan salah satu pihak. Islam memberikan prinsip 

bahwa memperoleh barang –barang tersebut tidak diperbolehkan dengan jalan 

kekerasan, penindasan dan eksploitasi yang akan merusak tatanan kehidupan 

masyarakat. Karena itu, harus ada pedoman (sistem) yang memungkinkan 

setiap orang mendapatkan cara apa saja yang dia butuhkan tanpa harus dengan 

menggunakan cara-cara kekerasan dan penindasan.
3
 

      Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang 

perdagangan, salah satunya adalah surat an-Nisa ayat 29:  

َنُكْم بِاْلَباِطِل إَلَّ َأْن َتُكوَن ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا يَ  ِِتَاَرًة َعْن تَ رَاٍض  أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 .ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “ 

 

      Dari ayat ini para ulama banyak memberikan penjelasan secara panjang 

lebar untuk menyingkap isi kandungannya. Diantaranya adalah Imam Ibnu 

Arabi seorang ulama pengikut madzhab Maliki dan Imam Alkiyalharasi 

seorang ulama pengikut madzhab Syafii. Bagaimanakah konstruksi pemikiran 

mereka dalam menyingkap atau menafsirkan  isi kandungan ayat tersebut? Dan 

bagaimanakah kontekstualisasi penafsiran ayat tersebut dengan situasi dan 

                                                           
1
 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, cet. Ke-

1 (Bogor: Al-Azhar Press, 2009). hal.231 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. hal. 232 
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kondisi sekarang ini?. Makalah ini mencoba untuk memotretnya sehingga 

diharapkan dapat diketahui karakteristik dari pandangan dan pemikiran 

keduanya. 

 

B. Pembahasan 

1. Mengenal  Ibnu Al-Arabi  Dan Penafsirannya 

a. Biografi Ibnu Al-Arabi  
4
 

      Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin 

Abdullah bin Ahmad Al- Mu‟afiri Al-Andalusi Al-Isybili dan masyhur 

dikenal dengan Ibnu Arabi. Lahir pada tahun 468 H , terdidik di 

daerahnya dan telah membaca qiraat-qiraat. Ayahnya adalah seorang 

fuqaha di daerah Isybilih dan menjadi salah seorang tokoh fuqaha. 

Kemudian beliau pergi ke Mesir, Syam, Baghdad dan Mekah. Beliau 

mengambil ilmu dari para ulama yang dikunjunginya sehingga menjadi 

terampil dalam bidang fiqh, ushul, batasan hadis, luas dalam ilmu 

riwayat, terampil dalam masala-masalah khilafiyah dan ilmu kalam dan 

mendalam dalam bidang tafsir. 

      Beliau juga orang yang ahli dalam berbicara tentang bermacam-

macam ilmu dan mendalam pengetahuaannya. Orang dahulu dalam 

seluruh pengetahuan, ahli berbicara dalam bermacam-macam 

pengetahuan yang berpengaruh pada hukum-hukumnya.  Di dalam diri 

beliau juga terkumpul adab akhlak baik pergaulannya dan luwes/lemah 

lembut terhadap orang lain. Beliau meninggal pada bulan rabiul awal 

tahun 543 H,  jenazahnya dibawa ke kota Fez dan dimakamkan disana. 

 

b. Karya-Karya Ibnu Al-Arabi  
5
 

      Imam Ibnu Al-Arabi mempunyai banyak karangan kitab, di 

antaranya adalah: 

1) Anwar Al-Fajr Fi Tafsir Al-Quran 

2) Qanun At-Ta‟wil Fi Tafsir Al-Quran 

3) An-Nasikh Wa Al-Mansukh 

4) Ahkam Al-Quran 

5) Kitab Al-Masalik Fi Syarh Muwaththa‟ Malik 

6) Talkhis At-Talkhis 

7) Siraj Al-Muridin Wa Siraj Al-Muhtadin 

8) Kitab Al-Qabasu ‟Ala Muwatha‟ Malik
6
 

9) ‟Aridhah Al- Ahwadzi‟ Ala Kitab Al- Turmudzi 

                                                           
4
 Muhammad Husain Adz-Dzahabi, At-Tafsir Wal Mufassirun, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), 

juz II. hal. 327  
5
 Muhammad Ali Ayazi, Al-Mufassirun, cet. Ke-1(Teheran: Muassasah Ath-Thiba‟ah Wan 

Nasyr Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H ), hal. 115 
6
 Dari h-m datanya diambil dari website: http://fhe-pooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-

metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an/, akses selasa 25 januari 2011 

http://fhe-pooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an/
http://fhe-pooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an/
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10) Al-Qawashim Wa Al-‟Awashim 

11) Al-Mahshul fi Ushul Al-Fiqh 

12) Kitab Al-Qanun Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz 

13) Kitab Al- Inshaf fi Masa‟il Al-khilaf,   

 

c. Mengenal Kitab Ahkam Al-Quran Li Ibni Al-Arabi  
7
 

Tafsir Ahkam Al-Qur‟an karya Ibnu Al-Arabi  termasuk ke 

dalam jenis tafsir fiqhi yaitu menafsirkan Al-Qur‟an dengan ijtihad 

dalam mencari keputusan hukum dari Al-Qur‟an dan berusaha menarik 

kesimpulan hukum syara berdasarkan ijtihad tersebut. Kitabnya yang 

bertajuk Ahkam Al Qur‟an, merupakan rujukan bagi tafsir fikih 

kalangan pengikut Maliki. Dialah Ibnu Al-Arabi, yang cukup adil dan 

moderat dalam tafsirnya. Tidak fanatik madzhab, cukup halus dalam 

membantah lawan-lawan pendapatnya. Namun Ibnul „Arabi kurang 

peduli atas kesalahan ilmiah yang dilakukan oleh ulama Maliki. 

Penafsiran yang digunakan dalam Ahkam al-Qur‟an ini hampir 

sama dengan model penafsiran Al-Qurthubi dalam Al-Jami‟ li Ahkam 

al-Qur‟an. Baik Al-Qurthubi ataupun Ibnu Al-Arabi memandang cukup 

menyebutkan sekian banyak masalah pokok untuk kemudian diuraikan 

satu persatu. Tetapi pada sisi lain, Al-Qurthubi menafsirkan semua 

surat dan ayat yang ada dalam al-Qur‟an, sedangkan Ibnu Al-Arabi 

tidak menafsirkan semua ayat dan tidak semua surat. Ibnu Al-Arabi 

dalam kitabnya hanya menafsirkan ayat-ayat hukum tertentu dengan 

mengedepankan beberapa masalah penting dari masing-masing ayat 

hukum. Pada satu sisi menggunakan model pemaparan sejumlah 

masalah pokok yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan tanpa 

harus menafsirkan ayat yang bersangkutan dengan penafsiran yang 

bersifat utuh dalam pengertian dari awal hingga akhir ayat. 

Dalam menafsirkan ayat, Ibnu Al-Arabi mengemukakan pendapat 

berbagai ulama, tetapi yang masih memiliki kaitan dengan ayat-ayat 

hukum, kemudian memaparkan berbagai kemungkinan makna ayat 

bagi madzhab lain selain Maliki. Ia memisahkan setiap poin-poin 

permasalahan dalam tafsir dengan topik-topik tertentu. Misalnya ia 

mengatakan: ”Masalah pertama., masalah kedua..,” dan seterusnya. 

Seperti disebutkan sebelumnya, ia cukup halus dalam menghadapi 

lawan-lawan polemiknya. Di dalam tafsirnya itu Ibnu Al-Arabi 

berpegang kepada masalah bahasa dalam mengistinbatkan hukum, 

meninggalkan Israiliyat, mengkritik hadits-hadits dha‟if dan 

memperingatkannya. 

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tafsir fiqhi 

adalah tafsir yang lebih menitikberatkan kepada pembahasan masalah-

                                                           
7
 http://fhe-pooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-

qur%E2%80%99an/, akses selasa 25 januari 2011 

http://fhe-pooh.web.id/2010/08/21/ibnul-araby-corak-metode-dan-tafsir-dalam-ahkam-al-qur%E2%80%99an/
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masalah fiqih. Para Mufassir fiqhi umumnya membela madzhab yang 

dianutnya, sehingga kadang-kadang kurang obyektif tetapi tidak 

dengan Ibnu Al-Arabi. Corak Tafsir Fiqhi sudah muncul sejak zaman 

Rasulullah masih hidup, karena Al-Qur‟an merupakan dasar dan 

sumber utama hukum Islam. Akan tetapi keberadaan Tafsir fiqhi sangat 

tampak ketika tiba masa empat imam madzhab fikih yaitu Hanafi, 

Maliki, Syafi‟i dan Hambali. 

 

d. Penafsiran Ibnu Al-Arabi Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 29.
8
 

َنُكْم بِاْلَباِطِل إَلَّ َأْن َتُكوَن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكمْ  ِِتَاَرًة َعْن   بَ ي ْ
 .تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu“ 

Dalam ayat ini, Imam Ibnu Al-Arabi menjelaskan ada Sembilan 

masalah, yaitu: 

 

Masalah pertama 

Pembicaraan yang muncul pada ayat ini yaitu tentang memakan 

harta dengan cara yang batil ( keterangannya sudah dibahas dalam surat 

al-Baqarah) artinya: Larangan memakan harta sebagian orang pada 

sebagian yang lain sebagaimana larangan membunuh diri sendiri 

karena kehormatan orang lain sama dengan kehormatan diri sendiri, 

juga berarti larangan mengambil harta dengan tujuan untuk bersenang-

senang menuruti hawa nafsu, baik nafsu batin maupun nafsu seks. 

Terkhusus nafsu batin karena dapat berefek pada nafsu seks. Dengan 

cara yang batil  artinya dengan cara yang dilarang syara‟ seperti: 

menggunakan cara riba, gharar dsb dan tidak mempunyai tujuan yang 

bermanfaat. 

 

Masalah yang kedua 

Firman Allah: kecuali dengan jalan perniagaan.   Secara bahasa 

tijarah (perniagaan) adalah ungkapan dari saling mengganti atau 

menukar, termasuk disini adalah upah yang diberikan oleh sang 

pencipta sebagai ganti dari amal soleh (yang dilakukan oleh hamba-

Nya) yang merupakan bagian dari keutamaan-Nya. setiap akad saling 

                                                           
8
 Abu Bakar Muhammad Bin Abdullah Al-Ma‟ruf Bi Ibnu Al-Arabi, Ahkamul Quran, (Beirut: 

Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt), juz I. hal. 520-524. 
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mengganti atau menukar merupakan perniagaan,  dari mana saja sisi 

penggantian itu, kecuali dengan adanya firman Allah (bil bathil) maka 

tidak masuk ; setiap akad penggantian yang tidak dibenarkan oleh syara 

seperti: riba, jahalah atau berdasarkan akad  ganti yang fasid seperti: 

khamr, babi dan macam-macam riba. Apabila ini sudah ditetapkan 

maka setiap akad saling mengganti/menukar  yang hanya mencari 

keuntungan; adakalanya dengan cara ganti atau dengan ukuran ganti, 

itu semua merupakah hal yang menjadi tujuan dari pedagang, bukan 

yang dimaksud dari kata tijarah itu sendiri. 

 
Masalah yang ketiga 

Termasuk dalam kategori makan harta dengan cara batil adalah 

jual beli secara tangguh (memakai uang panjar) yaitu mengambil 

barang dengan menyerahkan  uang dengan catatan jika jadi membeli 

maka ia menyempurnakan pembayaran namun jika tidak jadi membeli 

maka uang tersebut tidak kembali. Imam Malik telah meriwayatkan 

dalam kitabnya al-Muwaththa‟ dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari 

kakeknya bahwasanya Nabi SAW telah melarang jual beli dengan 

menggunakan panjar. 
. 

Masalah yang keempat 

Ketika iwadl (penggantian) disyaratkan pada persoalan makan 

harta dan menjadi barang  perniagaan maka tidak masuk ; setiap akad 

yang tidak ada ganti di dalamnya yang kembali pada harta tersebut 

seperti: hibah dan sedekah (yang merupakan akad tabarru‟). 

Kemutlakan (kebebasan) kata ini tidak bisa diperoleh atau diterima, 

akad-akad jual-beli diperbolehkan dengan menggunakan dalil-dalil al-

Quran dan hadis lain yang telah dikenal. 

 
Masalah yang kelima 
Keuntungan adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang  sebagai 

tambahan  atas harga penggantian, ini diizinkan apabila ada pokok 

gantinya dalam transaksi muamalah tersebut. Adanya keuntungan itulah 

yang menjadi kebutuhan pembeli dan penjual hingga terjadi akad jual 

beli. Tambahan itu selamanya menjadi aspek yang   dibutuhkan  jika 

penjual butuh maka ia akan menyerahkan tambahan atas harga dari nilai 

barang tersebut dan jika pembeli butuh maka ia akan menyerahkan 

tambahan dari harganya. Yang demikian itu mudah terjadi secara 

umum. Jika keuntungan itu terlewati maka ulama berbeda pendapat, 

semua ulama membolehkan. Imam Malik menolak dalam salah satu 

dari dua riwayatnya yaitu apabila  orang yang lemah pikirannya tidak 

melihat sama sekali barang tersebut. Maka dari itu beliau 

membolehkannya dengan pertimbangan orang lemah tersebut  orang 
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yang melampaui batas karena itu menjadi haknya membeli untuk 

dirinya dan bermusyawarah pada orang yang mengetahui atau 

mewakilinya. Dan jika kami menolaknya itu bagian dari makan harta 

dengan cara yang batil karena itu bukan akad tabarru‟ (derma atau 

sedekah) dan juga bukan akad mu‟awadlah (saling mengganti/tukar-

menukar).  

Akad mu‟awadlah (saling mengganti/tukar-menukar) tidak keluar 

hingga adanya perbedaan ini. Ia termasuk dalam bab yang 

menarik/memikat hati dan itu dilarang oleh syara  karena lemahnya 

seperti ghilabah yaitu ghasab yang dilarang oleh syara karena kuatnya 

dan masuk dalam sabda Nabi : tidak boleh membuat  kerusakan pada 

diri sendiri ataupun pada orang lain. Tidakkah kamu tahu bahwa 

menemukan kendaraan merupakan pilihan ketika menerangkan kondisi, 

ia termasuk dalam bab ini dan kami telah menetapkan ini pada dua 

tempat. Kami telah mengumpulkan pembicaraan ayat ini seluruhnya.  

 

Masalah keenam 

Ikrimah, Hasan Basri dan yang lainnya telah berkata: keluar dari ayat-

ayat ini seluruh akad tabarru‟. Syara hanya membolehkan perniagaan 

dan lainnya yang tersisa pada situasi yang dilarang sampai ada firman 

Allah yang menghapus (hukumnya) “Tidak ada dosa bagimu makan 

semuanya….” Pendapat ini lemah sekali. Karena ayat ini tidak 

menetapkan keharaman akad tabarru‟, hanya menetapkan keharaman 

akad saling mengganti yang fasid. Kami telah menerangkannya pada  

bagian kedua dari kitab An-Nasikh Wal Mansukh. 

 

Masalah yang ketujuh 

Firman Allah “atas dasar rela sama rela diantara kamu” ini 

adalah  kata  yang rumit bagi para ulama sampai-sampai pendapat-

pendapat mereka pun berbenturan. Sebagian berkata: saling rela adalah 

kebebasan memilih setelah terjadi akad jual beli sebelum berpisah dari 

satu majlis. Makna ini yang dipegang oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah, 

Syuraih, Asy-sya‟bi, Ibnu Sirrin, dan Asy-syafi‟i. Mereka mendasarkan 

pada hadis riwayat Ibnu Umar dan lainnya: dua orang yang 

bertransaksi jual beli maka baginya ada khiyar selagi mareka belum 

berpisah kecuali jual beli khiyar. Ulama-ulama yang lain berkata: jika 

keduanya saling membalas dengan perkataan  maka sungguh keduanya 

telah saling rela sama rela, diriwayatkan dari Umar dan lainnya, dan ini 

pula pendapat Abu Hanifah, Malik dan sahabatnya. 

Imam Ath-Thobari memilih menakwilkan ayat tersebut: kecuali 

perniagaan yang kalian transaksikan dan tubuh kalian sudah berpisah 

dengan saling rela. Kemutlakan ayat tersebut menunjukkan 

perdagangan hanyalah berdasarkan asas saling rela. Dan perdagangan 

tersebut dieksekusi dengan adanya akad dan selesai dengan adanya 
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saling memenuhi kewajiban. Berlakunya kebebasan memilih dalam 

majlis (khiyar majlis) sama sekali tidak diindikasikan oleh ayat 

tersebut, baik secara eksplisit maupun dalam bentuk saran.  

       Setiap ayat yang menjelaskan persoalan jual beli, pemberian 

pinjaman (mudayanah) dan muamalah (hubungan kepentingan) berlaku 

secara mutlak. Sama sekali tidak menyebutkan hanya untuk majlis dan 

juga tidak pada berpisahnya badan antara penjual dan pembali. Seperti 

firman Allah: penuhilah janji-janji…, maka jika membuat perjanjian 

dan tidak disahkan/ditetapkan maka tidak ada pemenuhan/penetapan 

janji. Dan jika melakukan akad kemudian menariknya kembali, maka 

tidak ada bedanya antara berbicara dan diam. Bahkan diam lebih baik 

karena itu menimbulkan kesukaran . tidak memastikan apapun dan 

tidak juga memberitakan sesuatu, sehingga jelaslah persoalannya dan 

alasannya pun sudah ada. Jika seseorang berakad lalu berhenti sesudah 

itu maka ucapannya tadi tentu hanya melelahkan diri dan sia-sia. Tapi 

bukanlah manusia jika tidak berlidah dan sungguh ia telah 

memberitahukan dengan lisannya tentang kesepakatan dan kerelaannya 

maka apa yang tersisa setelah ini? Demikian juga pada ayat yang 

menerangkan  masalah utang: dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). Maka jika seseorang 

mendiktekan, menulis dan memberikan bayaran kemudian menariknya 

kembali dan menghapus yang telah dia tulis  maka itu adalah penipuan 

dan merusak akad (transaksi) lain yang telah ditetapkan. 

Demikian juga firman Allah: dan janganlah ia mengurangi 

sedikit pun daripada hutangnya. Jika ia mendiamkan 

/menghentikannya maka ia telah mengurangi seluruhnya. Demikian 

juga firman Allah: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu).  Terhadap apa saja mereka 

mempersaksikannya? akad itu menjadi tidak tetap dan perkara itu 

menjadi tidak sah. Demikian juga firman Allah: dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya.  Maka wajib darinya apa yang diwajibkan dalam firman 

Allah:  dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu. Demikian juga firman Allah: maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Maka 

itu melemahkan akad sehingga tidak sepakat, ia mengambil jaminan 

pada yang tidak wajib dan pertimbangan/perhitungan khiyar majlis 

dengan menjadi batal karena ini seluruhnya. Maka dua hal mana yang 

lebih utama diperhatikan? Dan dua kondisi mana yang lebih kuat untuk 

dipertimbangkan?  

Jika dikatakan: perintah Allah untuk menulis dan 

mempersaksikan itu terkandung secara umum bahwa dua orang yang 

melakukan transaksi jual beli itu tidak berpisah sampai habis 

seluruhnya. Kami berpendapat; yang umum sebaliknya. Bagaimana 
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bisa tergambar ketetapan persaksian sampai dua orang yang berakad itu 

memenuhinya? ini tidak dapat diketahui dan tidak disepakati. Jika 

mereka menggantungkan pada hadis Ibnu Umar dan lainnya dalam 

masalah khiyar majlis maka ini telah keluar dari al- Quran kepada  

hadis yang kita bicarakan bahwa itu ada problem perselisihan dengan 

apa yang diwajibkan. Kami tidak masuk pada yang bukan tempatnya. 

 

Masalah yang kedelapan 

Ayat ini menjadi nash atas batalnya jual beli yang dipaksakan 

karena ketiadaan ridla atau kerelaan di dalamnya. Dan juga menjadi 

peringatan atas batalnya perbuatan-perbuatan tersebut seluruhnya 

karena dipersamakan dengannnya. 

 

Masalah yang kesembilan 
Firman Allah “janganlah kamu membunuh dirimu sendiri” Di 

sini ada tiga pendapat: Pertama: jangan kamu membunuh pengikut 

agamamu. Kedua: janganlah sebagian  kamu membunuh sebagian yang 

lain. Ketiga: janganlah kamu membunuh dirimu dengan mengerjakan 

sesuatu yang telah dilarang. Imam Ath-thobari dan kebanyakan ulama 

berpendapat demikian. Semuanya benar walaupun sebagian 

menghalang-halangi sebagian yang lain dalam 

pengurusan/pengaturan/putusan dari kata dan dalam  mengembalikan 

makna. Yang benar menurut saya adalah makna (yang ketiga) : 

janganlah kamu membunuh dirimu dengan dengan mengerjakan 

sesuatu yang telah dilarang. Seluruhnya telah masuk didalamnya. Akan 

tetapi disini ada bagian kecil pemikiran /pertimbangan yaitu bahwa 

pilihanku ini mengembalikan pada makna tetapi majaz pada kata al-

qatlu (membunuh), mempersamakan ayat atas makna murni al-qatlu 

pada firman Allah; anfusakum merupakan majaz juga. Jika bukan 

bagian/ganti dari majaz. Majaz itu mengembalikan pada maknanya dan 

posisi itu secara keseluruhan lebih utama. Ini seperti firman Allah: 

“wala talmizuu anfusakum,”  maka pelajarilah itu. 

 

2. Mengenal  Al-Kiya al-Harasi  Dan Penafsirannya 

a. Biografi Al-Kiya al-Harasi 
9
 

      Beliau adalah Imaduddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin 

Ali Ath-Thabari yang masyhur dikenal dengan Al-Kiya al-Harasi, 

seorang ahli fiqh madzhab Syafii. Lahir di Thibristan, asalnya dari 

Khurasan. Beliau pergi Nisyabur dan belajar fiqh pada Imam 

Haramain Al-Juwaini beberapa waktu sampai mahir, lalu keluar dari 

Nisyabur menuju Baihaq dan belajar disana beberapa saat, kemudian 

                                                           
9
 Muhammad Husain Adz-Dzahabi, At-Tafsir Wal Mufassirun, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), 

juz II.  
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keluar pergi ke Irak dan tinggal di Baghdad serta  meneruskan 

pelajarannya di madrasah Nidhamiyah sampai beliau wafat disana.  

      Beliau dituduh menganut madzhab bathiniyah fathrad sehingga 

penguasa menginginkan untuk membunuhnya. Ini membuat marah 

orang yang mengetahuinya sehingga bersaksi untuk beliau (bahwa 

tuduhan itu tidak benar). Al-Kiya al-Harasi adalah seorang yang fasih 

dalam bahasa,  manis perkataannya, muhaddis yang menggunakan 

hadis dalam perdebatan dan majelis diskusinya.  

      Beliau wafat pada tahun 504 H dan dimakamkan di pemakaman 

Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi serta hadir dalam pemakaman beliau 

Imam Abu Thalib Al-Qazwini. 

 

b. Karya-Karya Al-Kiya al-Harasi
 10

 

      Tidak ditemukan data yang menerangkan karangan-karangan 

beliau selain dari kitab Ahkamul Quran li Al-Kiya al-Harasi ini. 

  

c. Mengenal Kitab Ahkamul Quran lil Kiya Al-Harasi
11

 

       Menurut Sayyid Muhammad Ali Iyazi, Kitab Tafsir Ahkam 

karya Al-Kiya al-Harasi ini merupakan karya monumental dari 

kalangan mazhab Syafi'i, terutama yang menggunakan pendekatan 

disiplin fiqh. Dikatakan demikian karena kitab ini merupakan kitab 

dari kalangan Madzhab Syafi‟i yang pertama kali terbit dan sampai 

kepada kita. Sebenarnya kitab Ahkâm Al-Qur'an yang disandarkan 

kepada Imam Syafi'i pernah dibuat oleh al-Baihaqi, namun tidak 

mengkaji seluruh ayat Al-Qur'an secara lengkap, sementara kitab ini 

memaparkan seluruhnya. 

Kitab tafsir ini banyak mempromosikan dan membela Mazhab 

Syafi'i, sedangkan di sisi lain “menyerang” (pendapat) Imam Abu 

Hanifah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Jashshash – pendukung 

mazhab Hanafi – kepada Imam Syafi'i, dan atau yang dilakukan oleh 

Ibnu al-„Arabi kepada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. 

Fanatisme mazhab ini terlihat jelas pada pembukaan tafsirnya 

yang dinyatakan sebagai berikut: "Sesungguhya mazhab Syafi'i adalah 

mazhab yang paling benar dan paling lurus. Pandangan-pandangan 

Imam Syafi'i dalam banyak pokok masalah, penafsirannya telah 

bergeser dari yang meragukan (zhanni) ke level kebenaran (al-haq al-

Yaqîn). Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i membangun 

pemikirannya di atas pondasi yang kokoh dan abadi di atas sumber 

                                                           
10

 Muhammad Ali Ayazi, Al-Mufassirun, cet. Ke-1(Teheran: Muassasah Ath-Thiba‟ah Wan 

Nasyr Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H ). hal. 119. 
11

 http://c.1asphost.com/sibin/detail.asp?Id=143, akses selasa 25 januari 2011, lihat juga 

Muhammad Ali Ayazi, Al-Mufassirun, cet. Ke-1(Teheran: Muassasah Ath-Thiba‟ah Wan Nasyr 

Wizarat Ats-Tsaqafah Al-Islami, 1414 H ). hal. 119-122 

http://c.1asphost.com/sibin/detail.asp?Id=143
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utama, kitabullah, yakni sumber yang bersih dari kontaminasi 

kebatilan dan kebohongan". Berangkat dari prinsip inilah maka 

metodologi yang dikembangkan di dalam tafsirnya selalu diwarnai 

dengan pembelaan terhadap Imam Syafi'i, baik yang berkaitan dengan 

pokok-pokok Ajaran Islam maupun masalah-masalah furu' (cabang). 

Pada bagian lain di dalam muqaddimahnya ia berkata: 

“…….setelah melihat urusannya demikian, maka hati saya tergugah 

untuk menyusun kitab Ahkam al-Qur'an ini. Sebuah kitab tafsir di 

mana saya dapat menjelaskan pijakan Imam Syafi'i dalam menentukan 

dalil-dalil ketika menemukan masalah-masalah yang samar”.  

Kitab tafsir ini dalam pembahasannya merujuk pada riwayat-

riwayat yang bersumber dari Rasulullah Saw., para sahabat, dan 

tabi‟in.Metodologi pemabahasannya dibuat secara sistematis per-surat. 

Penulis memfokuskan diri dan mendahulukan pembahasannya pada 

ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum dan mengangkat 

berbagai pendapat yang berkisar tentang problematika tersebut. Di 

samping itu, Al-Kiya al-Harasi juga menguraikan permasalahan 

teologis dan masalah-masalah kontroversial antar madzhab, terutama 

antara madzhab Imam Syafi‟i dan madzhab Imam Hanafi, karena – 

menurut Ali Iyazi – tidak ditemukan keterangan yang merujuk kepada 

madzhab Imam Ahmad dan Imam Maliki. 

     

d. Penafsiran Al-Kiya al-Harasi Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 

29.
12

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِِتَاَرًة َعن   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َلَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 [29:النساء]  تَ رَاٍض مِّْنُكْم َوَلَ تَ ْقتُ ُلواْ أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.“ 

Imam Al-Kiya al-Harasi menjelaskan bahwa di dalam 

pembahasan Ulumul Qur‟an, ayat diatas termasuk ayat yang 

membicarakan tentang; 

1) Muamalat 

2) Pembunuhan 

Firman Allah yang berbunyi: “Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan” menjelaskan bahwa untuk diketahui jika sebagian 

                                                           
12

 Imaduddin Bin Muhammad Ath-Thabari Al-Ma‟ruf Bi Alkiya Al-Harasi, Ahkamul Quran, 

(Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt), juz I. hal. 437-442 



Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 |Et-Tijarie     57 

orang ada yang menyangka selain akad perdagangan: hibah dan 

shadaqah adalah tercakup dalam larangan Allah memakan harta 

dengan cara yang batil itu. Akan tetapi pendapat semacam itu 

dinasakh (dihapus) oleh ijma'. Menurut Ibnu Abbas dan Al-Hasan, 

pendapat tersebut  dihapus oleh ayat yang berbunyi: 

 لَْيَس َعَلْيُكم ُجناَح َأْن تَأُكُلوا من بُ ُيوِتُكم َأْو بُ ُيوت آبَاِئُكم
Pendapat yang benar, makan dengan cara batil bukanlah berarti 

mengharamkam hibah yang memiliki tujuan yang benar. Akan tetapi, 

Allah hanya mengharamkan memakan harta dengan cara  batil. 

Maksud dari memakan harta dengan cara batil adalah semua cara 

yang menyalahi tujuan yang dibenarkan syara‟,  seperti mencari 

makan dengan cara berjudi, minum minuman keras, dan melakukan 

penipuan. Allah Swt berfirman:  

وَل تأكلوا أموالكم بينكم بِالَباِطِل وُتْدُلوا ِِبَا إىَل احُلّكاِم لَِتأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن 
. الّناِا بِااإلِْ  أَْمواِل 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, …” 

Larangan memakan harta yang terdapat dalam ayat tersebut 

diberi batasan dengan memakannya dengan cara batil. Larangan 

tersebut mencakup: memakan harta pengganti transaksi yang tidak 

sah, seperti harga perniagaan yang tidak sah dan segala sesuatu yang 

tidak diperbolehkan oleh Allah Swt. Adapun hal-hal yang 

diperbolehkan oleh Allah tidak termasuk.  

 

Kemudian firman Allah SWT: “kecuali dengan jalan 

perniagaan”. Menjelaskan bahwa secara dhahir ayat ini menyebutkan 

kebolehan semua bentuk perniagaan yang terjadi atas dasar suka-sama 

suka. Sedangkan perniagaan itu sendiri merupakan sebuah istilah 

yang berlaku pada transaksi tukar-menukar yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Allah Swt berfirman: 

  تُنِنيُكم مِّْن َعَذاٍا أَلِيمٍ ۢ  َ ْل أَُ لُُّكْم َعَل ٰى ِِتَ ٰىَرةٍ 
“….sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 

menyelamatkanmu dari azab yang pedih?” 

Ditinjau dari segi majaz, iman dianggap sebagai sebuah 

perniagaan. Iman diserupakan dengan praktek-praktek perniagaan 

yang bertujuan mencari keuntungan. Allah berfirman: 
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  يَ ْرُجوَن ِِتَاَرًة َلْن تَ ُبورَ  
“mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” 

 

Demikian pula dengan menyerahkan jiwa untuk memerangi orang-

orang kafir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Allah 

berfirman: 

ْؤِمِننَي أَنْ ُفسُهْم وأَْمواََلُم 
ُ
     إنَّ اهلَل اْشتَ َرى ِمَن امل

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri 

dan harta mereka…” 

Allah berfirman:  

 ۦٓ َولَِبْ َس َما َشَرْوا ِبهِ   ِ   ْلَءاِاَرِة ِمْن َالَ ٰى ٍ ۥَوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن  ْشتَ َر ٰىُه َما َلهُ 
 ٕٓٔ:ٕ] َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن  أَنُفَسُهمْ 

Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang 

menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya 

keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual 

dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. 

Demikian itu juga  dinamakan dengan jual beli dari segi majaz 

disamakan dengan akad minuman dan penjualan yang dihasilkan dari 

ganti/tukar menukar. Iman kepada Allah juga dinamakan perniagaan 

karena berhak memperoleh balasan berupa pahala.. 

         Pengikut-pengikut Abu Hanifah dan Malik mengambil dalil 

dengan ayat ini dalam hal menafikan khiyar majlis. Allah telah 

membolehkan  setiap  barang  dibeli setelah terjadi perniagaan secara 

sukarela. Barang yang  terjadi dari itu dengan kewajiban khiyar telah 

keluar dari dhohir ayat yang dikhususkan dengan tanpa petunjuk, 

contohnya  ketika mereka mengambil dalil dengan firman Allah:  

 يَ ٰىأَي َُّها  لَِّذيَن َءاَمُنوا َأْوُفوا بِ ْلُعُقو ِ  
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. 
         Maka wajib bagi setiap orang yang berakad memenuhi apa 

yang telah disepakati oleh dirinya, akad itu telah menjadi kesepakatan 

tiap orang atas dirinya maka wajib memenuhi janjinya. Dalam 

ketetapan khiyar tidak ada kewajiban memenuhi janji, yang demikian 

itu berbeda dengan kehendak ayat.  

Firman Allah: 

َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأَلَّ َتْكتُُبوَ ا    ِإَّلَّ َأن َتُكوَن ِِتَ ٰىَرًة َحاِضَرًة ُتِديُرونَ َها بَ ي ْ
  َوَأْشِهُدوا ِإَ ا تَ َبايَ ْعُتمْ  
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(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 

kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli. 
Allah memerintahkan ketika tidak ada saksi untuk mengambil surat 

bukti gadai. Itu diperintahkan ketika akad penjualan terjadi sebelum 

iftiraq (berpisah) karena firman Allah : 

  ِإَ ا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإىَلٰى َأَجٍل مَُّسمِّ  َف ْكتُُبووُ 
apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya 
Ayat ini mengandung Perintah untuk mencatat ketika terjadi akad 

utang piutang, perintah mencatat dengan adil. Perintah untuk 

menetapkan utang dengan firmanNya:  

ًاۥَوْلُيْمِلِل  لَِّذى َعَلْيِه  حلَْ ُّ َوْلَيتَِّ   للََّه َربَّهُ    َوََل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشْي  
Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

          Walaupun transaksi utang piutang (mudayanah) itu tidak 

menyebabkan  ada hak sebelum  terjadi perpisahan, melihat firman 

Allah : Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu) Melihat apa yang diajarkan Allah untuk 

mengurangi, tidak ada sesuatupun untuknya, karena penetapan khiyar 

itu mencegah penetapan hutang bagi penjual dalam tanggungannya. 

Dan ketika Allah menjadikan hak atasnya dengan akad utang piutang  

dalam firmanNya:  Dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) Menjadi dalil untuk 

menafikan  khiyar dan mewajibkan ketetapan.  

Kemudian firman Allah:  

 َو ْٱَتْ ِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن رَِّجاِلُكمْ 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). 
Untuk menjaga harta , memutus terjadinya pengingkaran dan  ekstra 

dalam kehati-hatian. 
Firman Allah : 

 َ ِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد  للَِّه َوأَق َْوُم  َوََل َتْس  َُموا َأن َتْكتُُبوُو َ ِ  ًا َأْو َكِب ًا ِإىَلٰى َأَجِلهِ 
 َأَلَّ تَ ْرتَابُوا ِإَّلَّ َأن َتُكوَن ِِتَ ٰىَرةً  لِل ََّه ٰىَدِة َوأَْ ََنٰى 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih 

adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
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kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu 

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu.  

          Jika keduanya memiliki hak khiyar sebelum berpisah, maka 

dalam kesaksian tersebut tidak mengandung unsur ihtiyath (kehati-

hatian). Dan penulisan transaksi tersebut pun tidaklah memiliki 

pengaruh untuk memperkuat kesaksian jika sedari awal tidak 

memungkinkan adanya fakta empiris bahwa benda yang 

diperjualbelikan itu memang ada.  

Allah berfirman: “إ ا تبايعتم” . Kata إ ا : menunjukkan makna 

waktu, sehingga perintah tersebut dimaksudkan untuk kesaksian pada 

saat terjadinya jual beli, tanpa menyebutkan adanya berpisah (firqah). 

Dengan demikian maka perintahnya adalah memberikan barang 

jaminan untuk transaksi tidak langsung atau tidak kontan (safar), 

sebagai ganti unsur ihtiyath yang terkandung dalam kesaksian 

(isyhad) yang digunakan pada transaksi langsung (hadlar). Dalam 

persoalan diberlakukannya khiyar dan dibatalkannya jaminan, karena 

menyerahkan barang jaminan yang dianggap sebagai hutang pada 

konteks ini dilarang, maka melakukan kesaksian tidaklah wajib. 

          Karenanya, ayat tersebut dengan kandungan makna amar 

(perintah) nya dimaksudkan untuk melakukan kesaksian pada akad 

transaksi hutang (mudayanah), sementara jual beli yang tanpa 

menggunakan barang jaminan tidak memilki hak khiyar. Pasalnya, 

memberlakukan khiyar justru menegasikan makna kesaksian dan 

jaminan. Begitulah menurut ar-Razi dalam Ahkamul Quran 

sebagaimana yang kami kutip. 

         Jawabannya: Allah memerintahkan melakukan kesaksian dan 

membuat bukti tertulis (dokumen) didasarkan pada kebiasaan umum 

bahwa persaksian muncul ketika saat terjadinya jual beli (bai‟) dan 

pada saat penjual dan pembeli berpisah dari tempat transaksi (iftiraq). 

Dan karena jual beli bukanlah hal permanen atau hanya dilakukan 

pada tempo singkat, maka persaksian hanya berlaku pada salah satu 

dari keduanya saja. Allah menghendaki kejelasan dokumen sebagai 

kebiasaan yang berlaku dalam jual beli. Sebagai bukti, sebelum serah 

terima, akad dalam jual beli dan jasa belumlah sah. Dan ketika 

penjual dan pembeli berpisah maka transaksi itupun sudah selesai. 

Dan ketika komoditasnya rusak sebelum diterima maka jual beli batal, 

sehingga dokumen atau data itu pun juga tidak berlaku. Karenanya 

tidak diperkenankan menggunakan dokumen tertulis dalam jual beli 

dan juga akad perhutangan. Demikianlah keterangan mengenai khiyar 

ru‟yah yang tidak terdapat dalam khiyar syarath. Dengan begitu maka 

pendapat mereka itu ada artinya. Mengenai hal tersebut, ar-Razi 

memberikan komentara terhadap beberapa pertanyaan yang 
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jawabannya terdapat pada bab masailul khilaf, yang justru sama sekali 

tidak ada relevansinya dengan maanil quran. Namun begitulah 

kebiasaannya, yakni ketika sampai pada persoalan yang 

diperdebatkan, antara Abu Hanifah dan lainnya, ar-Razi 

menjelaskannya panjang lebar pada kaitannya dengan khabar dan 

qiyas, dan justru keluar dari inti bahasan. 

Firman Allah:  

 َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكم

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.  

Maknanya:  Janganlah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya. 

Hal ini sama dengan firman Allah:  

 َوََل تُ َق ٰىِتُلوُ ْم ِعنَد  ْلَمْسِنِد  حلَْرَاِم َح َّٰى يُ َق ٰىِتُلوُكْم ِفيهِ 

Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali 

jika mereka memerangi kamu di tempat itu.  

Maksudnya, sehingga mereka membunuh sebagian dari kalian. 

Perumpamaannya adalah, mereka ibarat satu orang, sedangkan kaum 

mukmin bagaikan bangunan yang masing-masing saling menguatkan. 

Bisa juga dikatakan: Janganlah kalian membunuh diri sendiri karena 

terlalu haus terhadap dunia dan mengais harta, karena sama artinya 

membebani diri sendiri dengan tipuan yang mengantarkan pada 

kerusakan. Termasuk dalam pengertian: Janganlah kalian membunuh 

diri sendiri adalah dalam kondisi gelisah dan marah. 

3. Analisis 

a. Persamaan 

 Dari pemaparan  dua  penafsiran di atas, maka kita dapat 

melihat persamaan pemikiran kedua mufassir sebagai berikut: 

1. Larangan memakan harta dengan cara yang batil mempunyai 

pengertian larangan memakan harta sebagian orang pada sebagian 

yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau menyalahi 

tujuan yang dibenarkan syara‟ oleh syara seperti riba, judi, 

penipuan, mengambil harta dengan tujuan untuk bersenang-senang 

menuruti hawa nafsu, baik nafsu batin maupun nafsu seks atau  

berdasarkan akad  tukar-menukar  (transaksi) yang fasid atau tidak 

sah seperti: khamr, babi, harga perniagaan yang tidak sah dan lain-

lain. Akad tabarru‟ seperti hibah dan shadaqah tidak tercakup 

dalam larangan Allah memakan harta dengan cara yang batil itu. 

2. Kebolehan semua bentuk perniagaan yang terjadi atas dasar suka-

sama suka. Sedangkan perniagaan itu sendiri merupakan sebuah 

istilah yang berlaku pada transaksi tukar-menukar yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan. 

3. Keduanya sama-sama mengartikan kata tijarah (perniagaan) secara 

majaz sebagaimana banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, 
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imam Ibnu Al-Arabi mencontohkan upah yang diberikan oleh sang 

pencipta sebagai ganti dari amal soleh yang merupakan bagian dari 

keutamaan-Nya yaitu berupa pahala dan surga. Al-Kiya al-Harasi 

mencontohkan Iman kepada Allah juga dinamakan perniagaan 

karena berhak memperoleh balasan berupa pahala,  menyerahkan 

jiwa untuk memerangi orang-orang kafir dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

 

b. Perbedaan  

      Perbedaan pemikiran kedua mufassir terdapat pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Ibnu Al-Arabi tidak sepakat dengan pendapat sebagian ulama yang 

memahami pengertian „an taradlin (saling rela) dengan kebebasan 

memilih setelah terjadi akad jual beli asalkan belum berpisah dari 

satu majlis. Makna ini yang dipegang oleh Ibnu Umar, Abu 

Hurairah, Syuraih, Asy-sya‟bi, Ibnu Sirrin, dan Asy-syafi‟i dengan  

mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Umar dan lainnya: dua orang 

yang bertransaksi jual beli maka baginya ada khiyar selagi mareka 

belum berpisah kecuali jual beli khiyar.  Ia menilai orang yang 

menggantungkan pendapatnya pada hadis Ibnu Umar dan lainnya 

dalam masalah khiyar majlis maka ia telah keluar dari al- Quran 

kepada  hadis yang dikatakan bahwa itu ada problem perselisihan 

dengan apa yang diwajibkan (dalam Al-Quran sebagaimana 

diterangkan dalam masalah yang ke tujuh).s 

2. Menurut Ibnu Al-Arabi, pengertian  “Janganlah kamu membunuh 

dirimu sendiri” adalah janganlah kamu membunuh dirimu dengan 

mengerjakan sesuatu yang telah dilarang, karena seluruhnya telah 

terkandung di dalam pengertian ayat. Menurut Al-Kiya al-Harasi, 

pengertiannya adalah janganlah sebagian kalian membunuh 

sebagian yang lain. Bisa juga dikatakan: janganlah kalian 

membunuh diri sendiri karena terlalu haus terhadap dunia dan 

mengais harta, karena sama artinya membebani diri sendiri dengan 

tipuan yang mengantarkan pada kerusakan. Termasuk dalam 

pengertian: Janganlah kalian membunuh diri sendiri” adalah ketika 

berada dalam kondisi gelisah dan marah 

 

c. Latar Belakang Persamaan Dan Perbedaan 

      Melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua mufassir 

tersebut , maka itu tidak mengherankan karena keduanya mempunyai 

latar belakang yang sama pada satu sisi dan berbeda pada sisi yang lain.  

1. Dilihat dari sisi persamaan pemikiran, maka kita tahu bahwa 

keduanya adalah seorang mufassir yang ahli dibidangnya, mereka 

sangat tahu dengan ilmu tafsir, bagaimana cara menafsirkan ayat 

dan lain-lain sehingga secara umum kita banyak melihat persamaan 
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pemikiran keduanya. ini dapat kita lihat dari penafsiran surat an-

Nisa di atas, seperti pada pendapat bahwa kata tijarah  dapat 

dipahami secara majazi  dengan menafsirkan ayat dengan ayat al-

Quran yang lain. 

2. Sedangkan perbedaan penafsiran mereka (terutama dalam 

menanggapi pengertian „an taradlin apakah di situ bisa dipahami  

ada khiyar atau tidak) maka kita dapat mengetahui masing-masing 

mempertahankan pendapat menurut madzhab yang dianutnya. Ibnu 

Al-Arabi sebagai pengikut madzhab Maliki maka ia sepakat dengan 

pendapat imam Malik di mana pada kasus transaksi muawadlah itu 

tidak ada khiyar majlis karena dianggap menyalahi nash yang lebih 

kuat yaitu al-Quran (surat al-Baqarah ayat 282), sedangkan Al-Kiya 

al-Harasi sepakat dengan pendapat Imam Syafii bahwa dalam 

kondisi tersebut maka ada hak berupa khiyar majlis sesuai dengan 

riwayat dalam hadis diatas.  

 

d. Kontekstualisasi 

Dalam surat al-Baqarah ayat 29 tersebut, terdapat tiga ketentuan 

pokok yang digariskan oleh Allah SWT yaitu larangan memakan harta 

dengan cara yang batil, perniagaan yang didasari kerelaan dan larangan 

membunuh diri sendiri (bunuh diri).  Jika kita kontekskan dengan kondisi 

di Indonesia sekarang ini, maka ayat ini bisa sebagai dasar untuk 

menganalisis kerusakan lingkungan khususnya kerusakan hutan yang 

disebabkan oleh illegal logging (pembalakan  liar) yang marak terjadi dari 

dulu sampai sekarang ini. 

Sebagaiman telah kita ketahui bersama bahwa kerusakan hutan yang 

terjadi dewasa ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam 

eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan dan tumbuhan bertempat 

tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern saat ini sedang 

melakukan pemusnahan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap 

eksistensi hutan yang menopang kehidupannya. Di mana hutan berfungsi 

menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi 

ini. Indikator kerusakan hutan terutama yang berdampak signifikan adalah 

maraknya praktik Illegal Logging, penebangan hutan yang dilakukan 

secara liar. Hal ini menjadi penyebab banjir serta tanah longsor di musim 

penghujan dan kekeringan di musim kemarau yang banyak terjadi akhir-

akhir ini.
13

  

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang 

rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar 

dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju 

                                                           
13

 http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081031205852, dalam “Kerusakan 

Hutan di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”  Oleh : Usep Zainul Arif, akses 7 

februari 2011  

http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081031205852
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deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. 

Sementara penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di 

Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar 

disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Sedangkan 

data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukan angka Rp. 83 

milyar perhari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar (Antara, 

2004). Fakta ini menunjukkan bahwa Pengelolaan hutan di Indonesia 

memang tidak proporsional. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang masih belum tepat sasaran dan bersifat parsial.
14

  

Melihat data-data di atas kita tentu sangat prihatin. Sekarang 

pertanyaannya adalah bagaimana Islam menjawab tantangan ini dan 

bagaimana kaitannya dengan ketiga ketentuan pokok yang ada dalam surat 

an-Nisa ayat 28 di atas?. Dalam kaitannya dengan Islam sebagai agama 

yang sempurna,  sebenarnya telah mempunyai konsep yang sangat lengkap 

terkait pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan di dalamnya. Islam 

merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dalam kata lain, 

perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari 

keimanan seseorang. Sesungguhnya konsep Islam tentang lingkungan 

hidup telah ada sejak al Quran diturunkan. Hal ini terlihat dari kontribusi 

al-Quran terhadap lingkungan berikut ini: “Dialah Allah yang 

menciptakan kamu dari unsur tanah dan memerintahkan kalian untuk 

memakmurkan, mengelola lingkungan” (Q.S 17: 61). Pesan ayat ini 

menurut Ibnu Katsir, adalah melaksanakan pembangunan dan mengelola 

bumi artinya kemakmuran di bumi ini terjadi kalau manusia 

memanfaatkan lingkungan secara baik dan benar dalam perspektif 

ekologis.  

 

Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, mengatur cukup 

lengkap tentang lingkungan hidup yang dilihat dari berbagai aspek 

kehidupan manusia. Tujuan utama untuk kemaslahatan manusia di dunia 

dan akhirat. Firman Allah “Dialah yang telah menjadikan untuk kamu 

sekalian yang ada di bumi” (QS:2:29) ini menunjukan manusia diberi 

kewenangan, dasar kewenangan manusia diperintahkan untuk 

memperhatikan fenomena alam yang menjadi unsur dalam ekosistem 

seperti fenomena air ( QS:6:95) pertukaran malam dan siang (QS:10:6) 

menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan ( QS:6:95 ) dan lainnya.  

Selain itu, pelarangan penebangan hutan secara liar oleh hadits Nabi 

yang berbunyi: “Barang siapa yang menebangi hutan secara liar Allah 

akan menjerumuskan kepalanya ke dalam api neraka.”(HR: Nasai, Ibnu 

Hibban dan Abu Daud) yang dimaksud di sini ialah membabat hutan 

secara liar sehingga merusak lingkungan dan kemaslahatan hewan.  

                                                           
14

 ibid 
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Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah satu 

makhluk Tuhan, ia sekaligus sebagai wakil (khalifah) Tuhan dimuka bumi 

(Al An‟am: 165). Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa 

merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi 

seisinya antara lain memelihara (rl- rab) dan menebarkan rakhmat 

(rahmatan) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap 

alam dalam rangka pengabdiannya kepada Allah swt adalah melakukan 

pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri = 

hifdzun nafs) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.  

Dalam kaitannya dengan tiga ketentuan pokok yang ada dalam surat 

an-Nisa ayat 28 (yang berisi larangan memakan harta dengan cara yang 

batil, perniagaan yang harus didasari kerelaan dan larangan membunuh 

diri sendiri/bunuh diri), maka runtutan nalar logisnya adalah bahwa untuk 

mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan 

oleh Allah untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar  

dan bertanggungjawab sesuai dengan kebutuhannya seperti untuk makan, 

minum, bertempat tinggal dan lain-lain.. 

Namun Islam melarang pemanfaatan alam (sumberdaya alam) 

dengan cara yang batil yaitu melampaui batas atau berlebihan atau isyraf 

(Al An‟am: 141-142). Pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam yang 

berlebihan akan menguras sumberdaya alam yang bersangkutan hingga 

habis tak tersisa dan juga akan merusak lingkungan (seperti pada kasus 

illegal logging yang menyebabkan kerusakan hutan dan berakibat bencana 

alam). Di mana secara tidak langsung perbuatan ini akan membunuh 

dirinya sendiri dan generasi yang akan datang (keturunannya), dan hal ini 

menjadi larangan dalam surat al-Baqarah tersebut. Selanjutnya, segala 

aktifitas perdagangan yang dilakukakan dengan cara merusak lingkungan  

alam (yang masuk dalam kriteria batil) tentu menjadi hal yang 

diharamkan walaupun dilakukan dengan saling kerelaan. Hal ini 

dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran 

terhadap hukum atau ketetapan Allah sekaligus pelanggaran amanah, dan 

berakibat perbuatan yang dianggap berdosa besar pula. Perlu diingat pula 

bahwa segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) 

yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengrusakan terhadap alam, 

semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak 

setelah kehidupan dunia ini berakhir. 

 

C. Penutup 

      Dari pembahasan tersebut maka kita mengetahui bahwa Islam sebagai 

agama yang  mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara jelas 

memberikan pedoman bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial dan 

penuh dengan keterbatasan membutuhkan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Media yang sering digunakan manusia 
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tersebut adalah perdagangan. Begitu urgennya perdagangan dan dampak yang 

ditimbulkan jika terjadi ketidakadilan dan ketidakjujuran, maka Islam 

menggariskan aturan yang jelas tentang itu. 

      Dalam  al-Quran secara jelas diterangkan bahwa perdagangan tersebut 

boleh dilakukan asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, 

tidak boleh melakukan tindakan yang batil, membunuh atau melukai diri 

sendiri maupun orang lain dan lain-lain. dengan prinsip-prinsip ini maka 

diharapkan kehidupan manusia bisa menjadi sejahtera, tertib, aman dan damai 

dan ini menjadi tujuan dari disyariatkannya Islam di bumi ini.  
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Abstract 

 

In recent years, surprisingly islamic college or university such as UIN Sunan 

Ampel evidently is not sterile from Hizbut Tahrir, the organization that connoted as 

foundamentalist group. Told surprising because during this Hizbut Tahrir 

commenly just penetrate  non- religious campus and very rarely penetrate islamic 

colleg, moreover, eastern java region which is the base ASWAJA ( Ahl al- Sunnah 

wa al-Jama’ah ) although the intering of Hizbut Tahrir to indonesia around the 

1980s is indeed pioneering religious proselytizing on big campus throughout  

Indonesia. Even now not enough just to college, the cadres of Hizbut Tahrir 

massively guerrilla into homes, schools, ricitation group, and other places where 

there is community of mothers gather such as schools kindergarten and TPA ( Al-

quran recitation place ). Even more astonishing, the cadres of hizbut Tahrir very 

militant and do not know surrender to recruit cadres, minimally to enlighten and 

disseminate their views on the present political situation and this causes and 

consequences. Certainly not forget to also deliver a discourse about the caliphate 

which they refer to as a solution to all the problems of society and the state.for that 

reason this paper attempts to observe history, construction of ideology and views 

on the caliphate from Hizbut Tahrir, organization that has now grown to all Arab 

contries in the middle east, including in Afrika such as Mesir, Libya, Sudan and 

Aljazair. Also to Turki, Inggris, Prancis, Jerman, Austria, Belanda, and other 

European countries up to United States, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, 

Pakistan, Malaysia, Australia, and of course also Indonesia. 

Dalam beberapa tahun ini, secara mengejutkan Perguruan Tinggi Islam seperti 

UIN Sunan Ampel ternyata tidak steril dari Hizbut Tahrir, organisasi yang selama 

ini seringkali dikonotasikan sebagai kelompok fundamentalis. Dikatakan 

mengejutkan karena selama ini Hizbut Tahrir umumnya hanya merambah kampus-

kampus non agama dan sangat jarang merambah Perguruan Tinggi Islam, apalagi 

di regional Jawa Timur yang merupakan basis dari kelompok Aswaja ( Ahl al- 
Sunnah wa al-Jama<’ah ) meskiHizbut Tahrir yang masuk ke Indonesia sekitar 

tahun 1980-an ini memang merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh 

Indonesia.Bahkan kini tidak cukup  hanya sampai di Perguruan Tinggi, para kader 

Hizbut Tahrir secara massif juga bergerilya ke rumah-rumah, sekolah, kelompok-

kelompok pengajian, dan juga tempat-tempat lain di mana terdapat banyak 

komunitas ibu-ibu berkumpul seperti di sekolah Taman Kanak-Kanak dan TPA ( 

Taman Pendidikan Al-Qur’an ).Yang lebih mencengangkan, para kader Hizbut 

Tahrir tersebut amat militan dan tidak kenal menyerah untuk  melakukan 

perekrutan kader, minimal  melakukan pencerahan dan mensosialisasikan 



 

Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 |Et-Tijarie       69 

pandangan-pandangan mereka tentang situasi politik masa kini dan penyebab serta 

akibatnya. Tentunya tidak lupa pula menyampaikan wacana tentang Khilafah 

yang mereka sebut sebagai solusi bagi seluruh problem-problem kemasyarakatan 

dan kenegaraan. Untuk itulah makalah ini berupaya untuk meneropong sejarah, 

konstruk ideologi dan pandangan tentang khila<fah dari Hizbut Tahrir, organisasi 

yang kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di 

Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, 

Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika 

Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Australia 

dan tentunya juga Indonesia. 

 

Kata Kunci : Hizbut Tahrir, Khilafah 

 

A. Hizbut Tahrir Dan Khilafah 

Hizb al-Tahrîr didirikan di Jerussalem pada tahun 1953 M/ 1372 H oleh 

Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-

Nabhani ( w. 1977M/1396 H).Di kalangan Hizbut Tahrir, al-Nabhani 

dipandang sebagai seorang  mujtahid mutlak, seorang hakim ( qa<d{iy) pada 

Mahkamah Banding di al-Quds dan politisi ulung (HTI, 2009:71).Tujuan 

didirikannya Hizbut Tahrir ini adalah untuk melanjutkan kehidupan Islam dan 

dakwah Islam dengan cara menerapkan aturan-aturan Islam dalam masyarakat 

di bawah naungan sebuah negara Islam Internasional yang berbentuk Daulah 

Islam atau Khilafah Islam (HTI, tt :37). Dalam pandangan Hizbut Tahrir, saat 

ini ummat Islam berada dalam cengkeraman negara Barat baik secara politik 

maupun kultural. Lebih dari itu Hizbut Tahrir memandang bahwa seluruh 

tanah dan negeri muslim terutama di Timur Tengah saat ini menerapkan 

Undang-Undang dan sistem kufur kecuali dalam beberapa hal seperti hukum 

perkawinan dan perceraian. Khilafah haruslah didasarkan kepada syari’ah, 

tidak pada demokrasi sekuler. Dengan demikian seluruh negara di dunia saat 

ini tidak ada yang menerapkan shari’ah Islam, dan oleh karenanya merupakan 

dâr al-kufr meskipun penduduknya Muslim.Di Indonesia sendiri Hizbut Tahrir 

menyerukan kepada para kadernya untuk tidak ikut serta dalam Pemilu yang 

merupakan sistem kafir. 

Menurut Dr. Imam Ghazali Saidyang banyak meneliti tentang gerakan-

gerakan fundamentalis dalam Islam,sejarah Hizbut Tahrir tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah Ikhwan al-Muslimin yang didirikan oleh Syaikh Hasan 

al-Banna pada tahun 1928. Al-Nabhany adalah anggota Tandhim al-
Jihad,yaitu institusijihad dalam struktur Ikhwanul Muslimin yang dilatih 

militer dan sangat rahasia. Pada perjalanannya, terjadi perbedaan antara 

Hasan Al-Banna dan Taqiuddin al-Nabhany.  Hasan Al-Banna berprinsip 

untuk terus melakukan perjuangan danmemperbaiki sumber daya manusia, 

sedangTaqiuddin bersikukuh agar terusmelakukan perjuangan bersenjata atau 

kekuatan militer. Taqiuddin berpendapat kekalahan Arab atau Islam dari 
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Israel adalah karena dijajah oleh sistem politik demokrasi dan nasionalisme, 

sedang Hasan Al-Banna berpendapat sebaliknya. Menurutnyatidak menjadi 

masalah umat Islam menerima sistem demokrasi dan nasionalisme, yang 

penting kehidupan syariat Islam berjalan dalam suatu negara. 

Pada 1949 Hasan Al-Banna meninggal karena ditembak agen pemerintah dan 

dianggap syahid, sementara saat itu Taqiuddin terus berkampanye di 

kelompoknya di Syria, Libanon dan Yordania. Selanjutnya Tandhim al-Jihad 

diambil alih oleh Sayid Qutub yang untuk kemudian meminta Taqiuddin agar 

secara ideologi tetap di Ikhwanul Muslimin, namun tidak bersedia  karena  

beranggapan bahwa Ikhwanul Muslimin sudahmasuk dalam lingkaran 

jahiliyah karena telah menerima nasionalisme. Sejak itulah pada akhirnya  

Taqiuddin mendirikan Hizbut Tahrir yang artinya partai pembebasan, yaitu 

pembebasan kaum muslimin dari cengkraman Barat dan dalam jangka dekat 

ingin membebaskan Palestina dari Israel.  

Dengan demikian sesungguhnya sejak awal Hizbut Tahrir telah  

mendeklarasikan diri secara terbuka sebagai gerakan politik yang ingin 

menjadikan Islam sebagai ideologi dan bergerak dalam lapangan politik, 

meski khusus di Indonesia Hizbut Tahrir belum secara terbuka menyatakan 

diri sebagai sebuah gerakan atau partai politik. Gerakan mereka masih terbatas 

pada demo menyuarakan aspirasi, menyebarkan pamflet, buletin, mengadakan 

seminar-seminar dan rapat-rapat umum. Dalam spanduk dan pamflet yang 

disebarkannya seringkali tertulis slogan : “ Sudah saatnya Khilafah memimpin dunia ! 

“. Hizbut Tahrir menekankan bahwa restorasi khilafah adalah tugas seluruh 

umat muslim di dunia melalui agitasi politik dan revolusi kekhalifahan 

(caliphal revolution). (Ayubi, 1996:139). Dengan kata lain bagi Hizbut Tahrir 

khila<fah merupakan medium untuk menegakkan al-di<n ( agama ) dan 

memajukan syari’ah. Inilah  pandangan yang bersumber pada konsep bahwa 

Islam adalah al-di<n wa al-daulah. 

          Dalam gramatika bahasa Arab kata khila<fah merupakan bentuk kata 

benda verbal yang mensyaratkan adanya subyek atau pelaku aktif yang 

disebut dengan khali<fah. Dengan demikian kata khila<fah menunjuk pada 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan 

khali<fah. Khila>fah tidak akan berdiri tanpa adanya khali<fah(Ade Shitu-Agbetola, 

1991:25). Kata khali<fahberasal dari kata khalfyang berarti di belakang. Dari 

khalf  terbentuk beberapa kata yang lain seperti khali<fah ( pengganti ), khilaf  
(lupa atau keliru ) dan khalafa ( mengganti)(Shihab : 2007,  451).Kata khali<fah 
disebut dua kali dalam al-Qur’an yaitu pada surah al-Baqarah (2) : 30 dan 

surah Shad (38): 26. Ia juga muncul dalam bentuk jama’ yaitu khala<ifyang 

antara lain seperti dalam surah Yunus ( 10 ) : 14  sertakhulafa’yang antara lain 

terdapat dalam surah al-A’raf ( 7 ) : 69. Melihat penggunaan kata tersebut 

dalam kedua ayat di atas dapat difahami bahwa penggunaan kata khali<fah  

menunjuk kepada siapa yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah 

di bumi, di mana dalam mengelola wilayah tersebut seorang khalifah tidak 
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boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya sebagaimana 

termaktub dalam surah Shad ( 38) : 26. 

Dalam konteks politik masa kini kata khila<fah dapat diartikan 

dengan pemerintahan. Dengan demikian istilah khila<fah Isla<miyah  berarti 

pemerintahan Islam atau lebih tepatnya pemerintahan yang ditegakkan 

berdasarkan syari’at Islam. Persoalan yang kemudian mengiringi 

pemerintahan Islam adalah mengenai bentuknya. ‘Ali ‘Abd al-Ra<ziq dalam 

bukunya yang berjudul al-Isla<m wa Us{u<l al-H{ukm Bah{th fi al-Khila<fat wa al-
H{uku<mat fi al-Isla<m berpendapat bahwa tidak ditemukan satupun dasar yang 

kuat baik dari al-Qur’an maupun Hadis yang mendukung pendapat bahwa 

wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mempunyai khalifah, yaitu pemegang 

kekuasaan Khila<fah.Hadis-hadis Nabi yang banyak mengungkapkan masalah 

kepemimpinan seperti seorang pemimpin harus dari suku Quraish, seorang 

pemimpin harus adil dan sebagainya tidaklah itu berarti isyarat wajibnya 

pendirian khilafah. Paling maksimal nas{-nas{ tersebut menyiratkan tentang 

diharuskannya kaum muslimin untuk memiliki seorang atau sekelompok 

orang yang dapat dijadikan sebagai tempat rujukan berbagai permasalahan 

yang mereka hadapi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa al-Ra<ziq menyadari 

pentingnya atau bahkan wajibnya berdiri suatu pemerintahan yang mengurus 

segala permasalahan umat. Hanya permasalahannya sekarang, haruskah ia 

berbentuk khilafah ? Menurut al-Razi<q, jika yang dimaksud dengan khilafah 
adalah suatu pemerintahan yang mengurusi kepentingan rakyat tanpa 

mengindahkan bentuk dan tipenya; apakah ia diktator, otoriter, republik, 

konstitusional, demokratis maupun sosialis, maka ia amat mendukung 

pendapat tersebut. Namun ia menolak dengan tegas jika yang dimaksud 

dengan khilafah adalah bentuk pemerintahan tertentu karena tidak 

mempunyai dasar sama sekali. Syiar Allah dan ekspresi-ekspresi keagamaan 

tidaklah hanya terbatas pada sistem pemerintahan yang mereka sebut dengan 

khilafah. Bahkan dengan sinis al-Ra<ziq memaparkan bahwa kekhalifahan yang 

terjadi sepanjang sejarah perjalanan umat Islam senantiasa diwarnai oleh 

pertumpahan darah yang bukan tidak mungkin menjadikan urusan umat 

menjadi terabaikan. 

Hampir senada dengan pemikiran al-Ra<ziq di atas adalah pemikiran 

Muh{ammad H{usayn Haykal (Lahir 1888 M). Ia berpendapat bahwa Islam 

tidaklah menetapkan sistem tertentu atas sebuah pemerintahan, didasarkan 

atas kenyataan bahwa semasa hidup Nabi di Madinah di mana kehidupan 

bermasyarakat sudah dimulai, belumlah terdapat ketentuan-ketentuan dasar 

sistem pemerintahan secara rinci ataupun dasar-dasar pengaturan politik; dan 

bahkan Nabi tidak mengadakan perombakan sedikitpun atas beragam sistem 

pemerintahan yang telah ada di tanah Hijaz.  Yang dilakukan Nabi saat itu 

hanyalah mengirimkan utusan kepada berbagai suku dan kota yang 

sudahmenerima Islam sebagai agamanya untuk mengajarkan agama serta 

sendi-sendi dan prinsip-prinsip dasarnya yang diharapkan akan dijadikan 
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sebagai dasar bagi pengaturan kehidupan mereka. Dengan prinsip-prinsip 

dasar itulah seharusnya suatu sistem politik disusun, yaitu prinsip Tawhid, 

Sunnah Allahserta persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Ajaran Tawh{id 

menjadi landasan hubungan bermasyarakat antar pemeluk agama yang 

berlainan. Keyakinan adanya Sunah Allah berarti meyakini bahwa seluruh 

kehidupan manusia senantiasa tunduk kepada hukum alam atau sunnah Allah 

yang tidak akan berubah, yang diciptakan dengan ukuran dan kadarnya 

masing-masing.Sementara prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan 

adalah implikasi dari dua prinsip sebelumnya. Di hadapan Allah semua 

manusia sama derajatnya; laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, berkulit 

putih atau hitam dan orang Arab maupun ‘ajm, kecuali karena ketaqwaannya. 

Demikian juga dengan masalah kebebasan. Manusia bebas memilih ‘aqi<dah. 

Islam tidak membenarkan tindakan pemaksaan untuk mengikuti agama 

tertentu. Bagi mereka yang tetap tidak bersedia masuk Islam maka wajib 

membayar jizyah ( pajak ) dengan imbalan perlindungan dan pembebasan dari 

kewajiban bela negara. Menurut Munawir Sjadzali, dengan prinsip Sunnah 

Allah di atas Haykal ingin mengatakan bahwa dalam pengelolaan masyarakat 

atau negara haruslah memperhatikan watak-watak manusia sesuai dengan 

fitrah alaminya dan jangan memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan 

fitrah manusia (Sjadzali, 1990 :187). Dengan kata lain Haykal berpendapat 

bahwa yang dinamakan dengan sistem pemerintahan Islam adalah suatu 

sistem di mana seluruh nilai yang berakar pada tiga.prinsip di atas terjamin 

pelaksanaannya, tidak peduli apapun bentuk pemerintahannya, karena 

menurut Haykal surah Al-Nisa’ ayat 159 dan surah Al-Shu<ra< ayat 38 yang 

seringkali dipakai pijakan oleh golongan yang menghendaki negara Islam 

pada dasarnya tidaklah berkaitan dengan pemerintahan. 

Berbeda dengan al-Ra<ziq dan Haykal, Abu< al-A’la< al-Mawdu<di  ( 

1903-1979 M ) berpendapat bahwa Islam adalah agama paripurna yang telah 

secara lengkap mengatur segala kehidupan manusia termasuk kehidupan 

politiknya. Ia berpendapat bahwa syari’at Islam tidak mengakui pemisahan 

antara praktek agama dari aspek-aspek kehidupan. Islam tidak mengakui 

pemisahan antara agama dan negara, sehingga kehadiran negara yang 

berdasarkan Islam adalah mutlak demi tegaknya syari’at Islam (al-Mawdu<di, 

1975:165). Dalam sistem kenegaraan Islam, menurut Mawdu<di kekuasaan atau 

kedaulatan tertinggi bukan berada di tangan rakyat melainkan di tangan Allah 

melalui syari’at yang memuat kehendak-kehendak Tuhan untuk dilaksanakan 

oleh manusia yang menjadi khalifahnya di bumi. Dengan kata lain sistem 

pemerintahan yang diinginkan oleh al-Mawdu<di adalah perpaduan antara 

kedaulatan Tuhan ( al-h{uku<mah al-ila<hiyyah ) dan kekhalifahan manusia ( al-
khilafah al-insaniyah ) (Al- Mawdu<di, 1985: 36-37) atau perpaduan antara 

theokrasi dan demokrasi. 

Struktur pemerintahan negara Islam menurut al-Madu<di terdiri atas 

tiga lembaga yaitu amir  ( eksekutif ), ahl al-hall wa al-‘aqd ( mejelis syura ) 
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dan qa<d{i (yudikatif ). Amir  adalah kepala negara yang merangkap kepala 

badan eksekutif yang bertanggungjawab penuh kepada Allah dan rakyat atas 

jalannya pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang amirharus 

senantiasa berkonsultasi dengan Majelis Shu<ra<  yang merupakan tim 

penasehat  meski hasil konsultasi tersebut tidak harus selalu dilaksanakan.  

Qa<d{i merupakan lembaga peradilan independen yang tidak mempunyai 

hubungan apapun dengan badan eksekutif maupun majelis shu<ra<. Mengenai 

mekanisme pengangkatan kepala negara al-Mawdu<di berpendapat bahwa 

Islam tidak menetapkannya. Dengan demikian model sistem apapun bisa 

ditempuh sesuai dengan situasi dan kondisi zaman dan kebutuhan ummat 

serta yang bersangkutan memenuhi syarat, seperti harus Muslim, laki-laki, 

dewasa, sehat fisik dan mental serta shalih; sementara untuk Majelis shu<ra  

<ditambah dengan unsur cukup terlatih dalam menafsirkan dan menerapkan 

syariah guna menyusun Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan al-

Qur’an dan Hadis. 

Sebagaimana dalam masalah pengangkatan kepala negara, 

mekanisme pemberhentian kepala negara juga tidak dipaparkan oleh al-

Mawdu<di; apakah melalui sidang Majelis Shu<ra<, referendum, kudeta atau 

yang lainnya. Al-Mawdu<di hanya menyatakan bahwa seorang kepala negara 

bisa digeser dari kedudukannya apabila telah menyimpang dari keadilan serta 

gagal dalam melaksanakan umat, namun ia dapat dipilih kembali jika 

memenuhi syarat. Al-Mawdu<di juga tidak memberi batasan sampai kapan 

kepala negara berhenti dari jabatannya, padahal sistem suksesi amat penting 

bagi kelangsungan proses regenerasi dan upaya  mencegah seseorang berbuat 

z{a<lim demi kelanggengan kekuasaannya.  

Al-Mawdu<di mendasarkan semua ide politiknya pada model 

pemerintahan al-Khulafa<’ al-Ra<shidu<n yang ia sebut sebagai model 

pemerintahan ideal di mana tradisi musyawarah masih begitu kental, tidak 

seperti masa Umayyah yang monarchis.Tampaknya al-Mawdu<di lupa bahwa 

tidak semua khalifah dalam periode awal sejarah Islam tersebut dipilih melalui 

musyawarah; Umar melalui penunjukan atau wasiat sedang Usman melalui tim 

formatur atau musyawarah tertutup. Tidak ditetapkannya mekanisme 

pemilihan dan pemberhentian seorang kepala negara dalam teori politik al-

Mawdu<di ini disebabkan karena pada masa al-Khulafa’ al-Ra<shidu<n yang ia 

sebut sebagai model pemerintahan ideal juga tidak menetapkannya. Yang 

menarik, meski segala ide yang ia paparkan senantiasa didasarkan pada 

sejarah awal Islam dan penafsirannya terhadap al-Qur’an dan Sunnah, namun 

Mawdu<di tidak tertarik sama sekali terhadap hadis yang menyatakan bahwa 

kekuasaan pemerintahan berada di tangan orang Quraish. Ia justru dengan 

tegas menyatakan bahwa hak untuk menjadi kepala negara tidaklah terdapat 

pada suku atau golongan tertentu melainkan pada seluruh kaum muslimin asal 

memenuhi syarat. 
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Pada akhirnya sejarah mencatat bahwa hingga akhir hidupnya al-

Mawdu<di belum berhasil merealisasikan gagasan-gagasannya termasuk 

upayanya untuk menciptakan sebuah perkampungan khas yang ia namai 

dengan Da<r al-Isla<m, karena menurut al-Mawdu<di negara Pakistan yang 

didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah di mana ia tinggal tersebut belumlah 

dapat dikatakan sebagai negara Islam selama masih mencantumkan azas 

Nasionalisme Muslim. Menurut al-Mawdu<di Islam tidaklah mengenal faham 

kebangsaan berdasarkan etnik dan wilayah yang ia sebut sebagai As{abiyah 
Jahiliyya(Kalim Bahadur, 1979:56). 

Konsep politik Islam yang lain ditunjukkan oleh Khomeini sebagai 

kelompok Shi’ah Moderndengan konsep Wila<yat al-Faqi<h di mana seorang 

faqih memiliki otoritasdan fungsi sebagai imam dengan syarat-syarat tertentu 

yang berat, antara lain  harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang 

hukum Islam, mampu menafsirkan dan menyarikan hukum-hukum yang lebih 

tepat dan sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis, memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap keadilan, berbudi luhur serta memiliki kemampuan administrasi dan 

bebas dari segala pengaruh asing serta menjaga integritas bangsanya meski 

untuk itu harus mengorbankan nyawanya. 

Besarnya kewenangan seorang faqih yang harus dipatuhi segala 

fatwanya oleh umat Islam ini menunjukkan bahwa dalam konsep wilayah al-

faqi{<h juga tidak menghendaki pemisahan antara agama dan negara atau 

politik, karena bagi mereka Islam bukanlah sekedar agama etika tapi ia juga 

mengandung berbagai hukum dan prinsip-prinsip yang diperlukan bagi 

pemerintahan dan administrasi sosial. Bagi mereka, pemerintahan Islam yang 

benar adalah pemerintahan yang menggunakan al-Qur’an dan Hadis sebagai 

konstitusinya. Upaya sekulerisasi negara pada dasarnya adalah hasil kerja 

imperialisme, kolonialisme dan penguasa musuh-musuh Islam yang zalim. 

Pandangan ini hampir sama dengan apa yang diyakini oleh al-Mawdu<di dan 

juga Hizbut Tahrir meski konsep detilnya tidaklah sama. Hizbut Tahrir 

menyebut bahwadaulahkhilafah adalah satu-satunya sistem politik yang wajib 

ditegakkan oleh umat Islam, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pandangan ini 

didasarkan pada dua hal,landasan teologis yaitu pemahaman pada surah al-

Maidah ayat 48-49 dan al-Nisa’ ayat 59 serta  landasan historis, yaitu bahwa 

sejak zaman Nabi Muhammad sampai masa Daulah ‘Uthma<ni, daulah Islam 

telah menjadi fakta sejarah yang berhasil memajukan Islam. 

Lebih lanjut Hizbut Tahrir menyatakan bahwa sistem Islam akan 

bekerja mengatur masyarakat sebaik-baiknya hingga kerahmatan yang 

dijanjikan akan terwujud. Dalam kaitannya dengan minoritas misalnya, telah 

terbukti Khilafah mampu melindunginya. Ketika orang-orang Yahudi 

terpaksa harus mengungsi, mereka mendapat perlindungan dari Khalifah 

Bayazid II. Begitu juga terhadap orang Nasrani, di mana pasukan Salib yang 

datang menyerbu Syam ketika itu terhenyak kaget saat mendapati kenyataan 

bahwa mereka harus berhadapan dengan pasukan yang seagama yakni orang-
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orang Kristen di Syam yang ikut dalam peperangan membela khilafah yang 

dianggap sebagai negara mereka sendiri. Belum lagi masalah ekonomi dan 

teknologi yang pada masa Daulah Khilafah juga terbukti mengalami 

kemajuan pesat, bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi di 

wilayah Afrika harta zakat tidak bisa dibagikan karena tidak ada seorangpun 

yang layak menerimanya. Inilah yang dijadikan bukti oleh Hizbut Tahrir  

bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang paling ideal. 

Keadaan umat Islam yang kini terbelakang secara ekonomi maupun 

politik adalah akibat dari tidak diterapkannya sistem khilafah dalam 

kehidupan bernegara umat Islam. Karena itulah Hizbut Tahrir berpendapat 

bahwa umat Islam wajib melaksanakan Islam secara kaffahatau total dalam 

segala segi kehidupan termasuk berpolitik dengan cara mendirikan 

khila<fah.Dan ini tidaklah bisa ditawar-tawar lagi. Khilafah tidaklah sama 

dengan sistem diktator dan tidak sama juga dengan sistem demokrasi yang 

menempatkan suara rakyat laksana suara Tuhan ( vox populei vox dei ). Ia 

juga bukan hukum sekuler yang kapitalistik maupun sosialis. Ia juga bukan 

kerajaan ataupun negara federasi atau bahkan tidak sama dengan sistem 

apapun di dunia ini.Hizbut Tahrir menilai bahwa seluruh sistem yang saat ini 

diterapkan di dunia adalah salah, termasuk negara-negara yang saat ini 

menyatakan diri sebagai negara Islam seperti Saudi Arabia, Iran dan Pakistan. 

Bahkan Hizbut Tahrir termasuk organisasi yang sangat anti terhadap 

pemerintahan Saudi karena dianggap sebagai penyebab runtuhnya khilafah 

Islam Turki‘Uthma<ni(Zallum, 2011:14-20).Salah satu prinsip penting yang 

membedakan dengan semua sistem tersebutadalah bahwa kedaulatan, yakni 

hak untuk menetapkan hukum, yang menetapkan benar salah, halal haram, ada 

di tangan syari’ah, bukan di tangan manusia seperti pada sistem diktator dan 

demokrasi. Karena itu baik khalifah maupun umat sama-sama terikat kepada 

syari’ah Islam.  Tidak ada perlakuan istimewa di depan shari’ah kepada 

siapapun termasuk kepada khalifah. Pernyataan ini perlu 

dipertanyakankeefetifannya ketika kewenangan khalifah begitu besar. 

Dikatakan  bahwa dalam perkara ‘uqubat( sangsi ), jihad ofensif untuk 

menyebarluaskan Islam, hukum kepemilikan negara dan hukum tentang 

khila<fah itu sendiri, maka tidak ada seorangpun yang berhak melaksanakannya 

kecuali khalifah, dan umat wajib mentaatinya dalam kondisi apapun. Khalifah 

berwenang untuk menetapkan Undang-Undang yang diambil dari Al-Qur’an 

dan Hadis. Khalifah juga berwenang mengangkat duta besar, menolak dan 

menerima duta asing, mengangkat dan memberhentikan wali dan qadli, juga 

menetapkan APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) serta 

panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Dengan demikian khalifah 

mempunyai kewenangan yang besar dan tidak mengenal pemisahan yang 

tegas antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif, karena semua kekuasaan 

tersebut berada di tangan khalifah (HTI, 2008:63-65).  
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Struktur pemerintahan Islam atau khilafah dalam konsep Hizbut 

Tahrir juga terdiri dari para Mu’awinal- Tafwi<dh ( pembantu khalifah ), para 

waliy ( gubernur atau kepala daerah ), Qa<d{i ( hakim ), wuzara<’ al- tanfi<dh, 
ami<r al-jiha<d, petugas administrasi, bait al-ma<l,masha<lih{ al-na<s, lembaga 

informasi, urusan luar negeri dan Majelis Umat. Tentang sampai kapan 

seorang khalifah berkuasa, Hizbut Tahrir tidak memberi batasan, padahal 

masalah suksesi dan pembatasan masa berkuasa amat penting dalam sebuah 

sistem pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyelewengan ataupun 

perebutan kekuasaan sebagaimana juga yang terjadi pada masa-masa 

kekhilafahan Islam dalam sejarah.Sejarah mencatat bahwa pada masa Daulah 

Umayyah maupun Abbasiyah bahkan masa pasca terbunuhnya Usman bin 

Affan telah terjadi perebutan kekuasaan akibat dari tidak jelasnya sistem 

suksesi kepemimpinan. 

Khalifah bisa memerintah selama hidup selama tidak melakukan 

sesuatu yang melanggar shari<ah. Jika melanggar aturan syari’ah maka ia bisa 

diberhentikan dari jabatan sebagai khalifah. Yang berhak menentukan 

khalifah maupun umat melanggar syari’ah atau tidak adalah Majelis 

Madha<lim, yang anggota-anggotanya justru dipilih oleh khalifah sendiri, dan 

bahkan khalifah juga berwenang untuk mengganti dan memberhentikan 

anggota Majelis Madh<alim.Hanya pada kondisi khalifah sedang diadili oleh 

Majelis Madhalim, khalifah tidak boleh mengganti anggota Majelis 

Madha<lim.Tentunya ini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi Majelis 
Madha<lim saat harus memeriksa orang yang mengangkatnya. 

Adapun tentang sistem pengangkatan khalifah sendiri Hizbut Tahrir 

hanya mengatakan dengan cara bai’at, baik dengan berjabat tangan maupun 

dengan tulisan. Adapun proses sebelum bai’at tidaklah ditentukan sistemnya, 

mengingat pada masa al-Khulafa’ al-Rashidun juga demikian.Yang dimaksud 

dengan proses sebelum baiatpun juga tidak jelas, termasuk fungsi dan 

kedudukan ahl al-h{all wa al-‘aqd dalam pembaiatan khalifah. Majelis Wilayah 

yang berwenang untuk memberi masukan kepada khalifah serta berhak 

mengoreksinya akan dipilih melalui Pemilu ( Pemilihan Umum ), meski cara 

ini sering identik dengan negara demokrasi, sebuah sistem yang menurut 

Hizbut Tahrir salah. 

Meski seluruh sistem yang digagasnya senantiasa dilandasi oleh 

ayat al-Qur’an, Hadis dan juga sejarah masa khilafah, sebagaimana al-

Mawdu<di, Hizbut Tahrir juga  tidak mensyaratkan ke-Quraish-an untuk 

khalifah sebagaimana banyak disinggung dalam Hadis.Ke-Quraish-an 

hanyalah merupakan syarat kefad{ilaan, bukan syarat utama bagi calon 

khalifah. Hizbut Tahrir juga tidak pernah menyinggung tentang kenyataan 

berbagai permasalahan yang pernah terjadi pada masa kekhalifahanbeserta 

solusinya khususnya mengenai berbagai perebutan dan intrik-intrik politik 

pada masa kekhilafahan Islam. 
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B. Penutup 

Ada banyak ketidakpastian sistem dalam sistem khilafah yang disusun oleh 

Hizbut Tahrir, diantaranya adalah sistem pembaiatan, sistem majelis shu<ranya 

dan pengangkatan Majelis Madha<lim, yang kesemuanya itu akan bisa 

berakibat pada ketidakstabilan negara.Ketidakpastian dan ketidakjelasan detil 

konsep ini pula yang bisa jadi mengakibatkan sulitnya Hizbut Tahrir 

mewujudkan gagasannya hingga hampir 60 tahun sejak pendiriannya, meski 

pada awalnya al-Nabhani mentargetkan dalam rentang waktu 30 tahun 

Khilafah Islamiyah Internasional akan terwujud.Bahkan sebaliknya, 

pandangannya yang sinis terhadap faham nasionalisme menjadikan Hizbut 

Tahrir menjadi organisasi terlarang di banyak negara termasuk di negara 

asalnya sendiri, syria dan Yordania. Khusus di Indonesia, Hizbut Tahrir 

adalah fenomena yang aneh. Sejak pasca reformasi HT  amat leluasa 

menjalankan missi dan gerakan-gerakannya, meski jelas-jelas mempunyai 

ideologi yang bertentangan dengan negara karena menyatakan bahwa 

nasionalisme adalah sesuatu yang haram, sebuah bentuk kejahiliyahan. 

             Dalam kaitannya dengan formalisasi syari’at Islam dalam negara, 

antara Ikhwanul Muslimin, konsep Abual-A’la al-Mawdu<di dan Hizbut Tahrir 

mempunyai persamaan,namun dalam konsep khilafah mereka bertentangan. 

Ikhanul Muslimin masih menerima nasionalisme sementara Hizbut Tahrir 

mengharamkan nasionalisme. Dalam kondisi di mana di dunia ini telah berdiri 

nation state di masing-masing negara, tampaknya konsep khilafah menjadi 

sesuatu yang masih utopis, apalagi kalau disebut sebagai solusi dari berbagai 

masalah keumatan.Adalah tidak bisa kita bantah bahwa peradaban Barat 

menyerbu kita dari segala penjuru; depan, belakang, bawah, atas; mulai dari 

isi lemari, ruang tamu, kamar tidur hingga masuk ke dalam kamar mandi kita; 

mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya hingga politik. Namun itu tidaklah 

berarti bahwa jalan keluar dari ketertinggalan dan serbuan Barat ini adalah 

secara menggebu-gebu mengharamkan dan menuduh sistem  nation state 

sebagai penyebabnya untuk kemudian menggantinya dengan sistem yang lain 

yang dalam hal ini adalah khilafah, karena sebagaimana yang telah dibahas di 

atas bahwa dalam Islam tidak terdapat dalil kuat yang mewajibkan penerapan 

sistem pemerintahan tertentu. Membangun karakter umat Islam dengan 

pendidikan yang tinggi dan mental yang tangguhrasanya lebih bijak untuk 

menjadi solusi dari keterpurukan umat Islam.  
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‘URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBLE 
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Abtract 

 

The increasing of social problems could not be dammed. While on other 

side the discourse about legal istimbat development has been already considered as 

patent formulation, although still giving space in the form of alternative methods 

due to the deviation. Therefore, in this work, the author would like to introduce that 

amoung choices of intinbat method, 'urf is able to be the ultimate solution after 

Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. This thesis is based on the assumption that urf is 

closest method in social life system. 

Perkembangan problematika sosial sudah tidak bisa dibendung. Sementara 

di sisi lain diskursus tentang perkembangan istimbat hukum sudah menjadi 

rumusan yang paten, walaupun masih memberi ruang berupa alternatife-alternatif 

pilihan metode karena terjadi ikhtilaf. Oleh karena itu, dalam karya ini penulis 

ingin memperkenalkan bahwa di atara pilihan-pilihan metode intinbat tersebut „urf 

adalah solusi utama manakala sudah tidak ditemukan solusi dari Al-Qur‟an, Hadis, 

Ijma‟ dan Qiyas. Tesis ini berdasarkan asumsi bahwa urf merupakan metode yang 

terdekat dalam sistem kehidupan social.  

 

Keywords: 'Urf, Root, Islamic Law, Responsible 

 

A. Pendahuluan  

Al-Quran sebagai pegangan hidup Manusia berisi norma universal berisi 

symbol-simbol nilai tindakan seluruh manusia. Al-Quran sebagai nilai universal 

tidak merinci setiap simpul-simpul kehidupan, atau dengan kata lain bahwa 

proses pewahyuan al-Quran sudah selesai dan tidak ada lagi wahyu turun. Oleh 

sebab itu,proses pemahaman terhadap hokum Islam terus menerus dibutuhkan 

untuk menjawab problematika kehidupan ummat manusia.Problematika 

kehidupan manusia terus berkembang bergantung kepada masa, tempat, 

budaya, social dan semua aspek kehidupan manusia 

memepengaruhipemahaman manusia terhadap persoalan dan selanjutnya 

berpengaruh terhadap tindakan mereka. 

Dari perkembangan yang tiada henti tersebut, diperlukan metodologi 

pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadis, sebagai sumber norma dan hokum 

Islam supaya kehidupan manusia tidak menjauh dari norma dan hokum al-

Quran atau dengan kata lain, al-Quran dan al-Hadis tidak menjadi menara 

gading yang dilupakan oleh ummat Islam sendiri.Sebagai  salah satu metode 

memahami terhadap al-Quran dan Hadis adalah ‘urf  dimana ,urf merupakan 
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metode yang terdekat dalam system kehidupan social manusia karena 

merupakan hasil dari karsa manusia itu sendiri. 

 

B. Pengertian ‘Urf 

Kata ‘urf diambil dari akar kata ‘arafa – ya’rifu – irfan, ‘irfah, 

ma’rifah, ’urf mempunyai arti mengetahui.‘arafa al-shai’ semakna dengan kata 

‘alima al-shai’ mengetahui tentang sesuatu. Kata-kata seakar dangan fi’il yang 

terdiri dari hijaiyyah ‘a – ra – fa ( ف – ر –ع  ) mempunyai mengacu pada 

makna “tahu” atau yang seakar seperti ‘arraf(peramal, orang mengetahui masa 

lampau dan yang akan datang ), ‘urafa (orang pandai), I’tarafa (menetapkan 

pada diri sendiri
1
). ‘Arafa juga mempunyai arti rambut yang tumbuh pada 

punuk kuda yang saling menyambung. Dikatakan جاء القوم عرفا “kaum datang 

bergiliran” (Ma‟luf, 1977 : 498 - 500). Selain dari makna di atas dalam kamus 

munjid juga disebutkan makna „urf yang mirip dengan arti terminologi ushul 

fiqh yaitu segala yang tertanam dalam jiwa dan dipandang baik oleh akal sehat. 

Dari semua pengertian kata ‘urf di atas, mengacu pada makna sejenis 

yaitu pengetahuan tentang sesuatu.Selanjutnya, kalau kita mencoba 

mengkombinasikan semua makna ‘urf diatas, maka akan menghasilkan makna 

“pengetahuan akan sesuatu yang diikuti oleh masyarakat sehingga pengetahuan 

itu tertanam dalam jiwa menjadi suatu terkenal bahkan menjadi aturan 

bersama”. 

Sedangkan makna kata‘urf secara terminologi ushul fiqh mempunyai 

kemiripan dengan makna kata ‘urf secara bahasa di atas hanya saja ada terdapat 

konsep-konsep tambahan supaya jami’ dan mani’ .
2
 Menurut Abdul Wahab 

Khalaf (tt:54), ‘urf dikatakan sebagai suatu kebiasaan manusia dan mereka 

selalu membiasakannya baik berbentuk perkataan, perbuatan atau kesepakatan 

meninggalkan suatu.
3
Sedangkan pengertian ‘urf menurut Abu Zahra adalah 

segala bentuk kebiasaan perbuatan manusia dan mereka selalu beristiqamah 

terhadapnya.
4
 Berbeda dengan Abu Zahra Mustafa Abdur Rahim (1986 : 62), 

menyimpulkan pengertian ‘urf dari beberapa perndapat ulama salaf dan 

kontemporer dengan pengertian setiap perbuatan atau perkataan dimana semua 

manusia atau mayoritas manusia tunduk kepadanya.
5
 

                                                 
1
Makna ini seakar dengan mengetahui karena seseorang mengikrarkan sesuatu pada diri 

sendiri hanya pada sesuatu yang sudah diketahui sebelum pengikraran. 
2
Jami’ dan mani’ adalah konsep dalam ilmu mantiq dalam membuat suatu defini harus 

memenuhi syarat jami’ (mengumpulkan) makna yang dapat dihimpun dalam simbol kata dan mani’ 

(mencegah) makna yang tidak termasuk ke dalam simbol kata tertentu. Sehingga apabila kedua 

syarat ini bisa dipenuhi, maka suatu definisi diharapkan lebih dekat menggambarkan suatu definisi 

makna. 
3 ما تعارفو الناس وساروا عليو من قول او فعل او ترك: العرف   
 ما اعتاده الناس من معامالت واستقامت عليو امورىم 4
 العرف ماألفو كل أو جل الناس من قول أو فعل5
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Kalau melihat dari beberapa pengertian terminologi ‘urf di atas, terdapat 

kemiripan dengan makna bahasanya yaitu adanya perbuatan atau ucapan yang 

”disepakati” manusia untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini bisa dilihat 

dari penggunaan kata “ألف / tunduk” yang dipilih oleh Mustafa Abdul Rahim 

untuk mewakili kesepakatan yang bersifat sosiologis.Hal ini mempunyai arti 

bahwa kesepakatan terhadap suatu perbuatan misalnya, menjadi “perilaku” 

sosial sehingga individu terikat untuk mengikutinya.Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengertian ‘urf dalam terminologi ushul fiqh 

sebagai semua perbuatan atau perkatan yang menjadi kebiasaan semua atau 

mayoritas manusia. 

Sedangkan kata ‘urf dalam berbagai derivasinya dengan varian 

maknanya terdapat dalam berbagai Surat al-Quran. Namun, pemakalah 

mencukupkan diri untuk mengambil akar kata ‘urf saja yang terdapat di dua 

tempat yaitu dalam Surat al-a‟raf ayat 199  

 َوأَْعِرْض َعِن اْْلَاِىِلنَي وَْأمُْر ِ اْلعُرِْف ُخِذ اْلَعْفَو 
“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 

Dan Surat al-Mursalat ayat 1  

 َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا
“dan demi ( makhluk-makhluk ) yang diutus berturut-turut (menjalankan 

tugasnya) ” 
 

Kata ‘urf dalam ayat 199 Surat al-A‟raf menurut Khalid Abdul Rahman 

al-„Ak mempunyai arti املعروف حسنو شرعا, yaitu suatu yang dianggap baik 

oleh syara‟ ( 1994 : 176 ). Sedangkan ayat 1 Surat al-Mursalat diartikan sebagai 

angin siksa yang turun silih berganti seperti bulu leher kuda (Khalid, 1994 : 

580).  

Dari penelusuran makna kata ‘urf dalam al-Quran tersebut nampak tidak 

ada kaitannya dengan makna ‘urf menurut terminologi hukum Islam.Semua 

makna mengacu pada makna ‘urf secara harfiyah, walaupun terdapat perbedaan 

ulama‟ mengenai ayat 199 Surat al-A‟raf, apakah mengacu pada ‘urf dalam 

pengertian hukum Islam atau bukan, sehingga menjadi alasanatas berlakunya 

‘urf dalam ranah hukum Islam dimana hal akan dibahas pada sub bab berikut 

ini. 

 

C. Posisi ‘Urf Dalam Istimbath Hukum Islam 

Sebelum membahas kedudukan ‘urf dalam ranah istimbath hukum 

Islam penulis tertarik mengutip kata pengantar Khalil Abdul Karim dalam 

bukunya al-Juzur al-Tarikhiyyah li as-Syari’ah al-Islamiyah untuk 

menggambarkan penghargaan Islam terhadap sistem lama (‘urf / shar’ man 
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qablana) yang dianggap sesuai dengan nilai keislaman pada masa awal Islam 

diturunkan 

“ adapun fakta ketiga adalah bahwa Islam banyak mewarisi peninggalan-

peninggalan bangsa Arab serta mengadopsi sejumlah sistem (pranata) yang 

berkembang di kalangan mereka, seperti aspek ekonomi, sosial, hukum 

(perundang-undangan), politik, dan bahasa.…………..terlebih lagi ada satu 

aspek penting yang coba dikesampingkan dan dikaburkan oleh kalangan 

du’at tatkala mereka terpaksa harus menyebut – dengan buru-buru – apa 

yang diwarisi Islam dari suku-suku Arab pertama abad VII M., yaitu aspek 

religi atau atau aspek peribadatan, (Khalil Abdul Karim, 1990 : xi).” 

Pernyataan di atas menarik untuk dipahami betapa besar penghargaan 

Islam terhadap kemapanan yang sesuai dengan inti ajaran Islam, terbukti 

dengan diadopsinya beberapa kemapanan masa Jahiliyah ke dalam berbagai 

segi kehidupan bahkan sampai segi peribadatan sekalipun.Namun demikian, 

kedudukan ‘urf masih belum bisa diterima secara mutlak oleh cendekiawan 

muslim, bahkan terjadi kontroversi di kalangan ulama‟ hukum Islam. 

Kontroversi seputar ‘urf (dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adat 

kebiasaan) sampai pada pengkafiran bahkan pensyirikan atau paling tidak 

terjerumus pada perilaku bid‟ah yang diancam dengan api neraka.
6
 Seperti 

pelarangan memperingati maulid Nabi Muhammad
7
, dibaan, tahlilan, pujian 

atau wiridan selama menunggu shalat jamaah, adan 2 kali pada hari Jumat 

dan sebagainya dengan alasan tidak pernah ada pada zaman Rasul sehingga 

menjadi perilaku bid‟ah. Oleh sebab itu, sebelum membahas inti persoalan 

dalam makalah ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu pengakuan Islam terhadap 

‘urf yang hidup di setiap komunitas muslim yang bersumber dari al-Quran 

maupun al-Hadis dan selanjutnya sikap para sahabat dan ulama‟ terhadap ‘urf 

bahkan penulis berusaha melengkapi contoh aplikasi ‘urf oleh para sahabat dan 

ulama‟ terdahulu. 

Sumber utama pengokohan Islam terhadap ‘urf berasal dari al-Quran 

terdapat dalam beberapa ayat, namun sebagaimana disinggung sebelumnya, 

kata ‘urf hanya terdapat pada dua ayat dalam Surat yang berbeda.Dan hanya 

satu ayat saja yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ‘urf yaitu ayat 

199 Surat al-A‟raf. 

Ayat 199 Surat al-A‟raf ini kalau dirunut maknanya tidak secara jelas 

menunjukkan kepada ‘urf dalam arti perilaku yang berlangsung sejak lama, 

namun juga bisa bermakna perbuatan baik sebagaimana makna bahasa di atas. 

Ulama ahli tafsir dalam menyikapi ayat ini berbeda pemahaman apakah ini bisa 

dijadikan dalil ‘urf atau merupakan anjuran berlaku baik. „Ala‟ al-Din Ali 

                                                 
6
 Klaim pembid‟ahan ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim yang berbunyi :  

  َأ َّم اَبَأ ْع ُد َأ ِإ َّم َأ َبْع َأ اْع َأ ِإ يِإ ِإ َأ اُد الَّمىِإ َأ َأ َبْع ُد اْعىُد َأ ىُد َأ ىُد َأىَّم ٍداَأ َأ ُّر اُد ُد وِإ ُد ْع َأ َأ اَبُدىَأ اَأ ُدلُّر ِإ ْع َأ ٍد َأ َأاَأ ٌة 
7
Terlepas dari permasalahan kandungan shalawat yang dipermasalahkan oleh sebagian 

orang, karena hal ini bukan menjadi intens pemakalah untuk membahasnya. 
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Mohammad Bin Ibrahim pengarang tafsir Khazin mendukung makna ‘urf ini 

dengan makna “baik menurut syara‟”, (1995 : 284). Ibnu Kathir dalam 

penafsirkan ayat ini mengutip banyak riwayat dengan kandungan yang 

berbeda.Perbedaan tersebut bermula dari makna potongan ayat خذ العفو.Salah 

satu riwayat Ibnu Abbas mengaitkan ayat ini dengan harta. Sedangkan riwayat 

Mujahid mengaitkannya dengan perintah mengampuni terhadap perilaku orang 

lain. Selanjutknya dia menafsirkan potongan ayat وأمر  العرف dengan mengutip 

beberapa riwayat yang mengacu pada satu subtansi yaitu al-ma’ruf, yang 

bermakna baik menurut syara‟, (Ibnu Kathir, 1987 : 288-290).  

Al-Alusi dalam tafsir ruh al-maani menafsirkan kata urf pada Surat al-

a‟raf sebagai perintah untuk memaafkan perilaku atau perbuatan manusia 

suapaya mereka tidak lari dari ajakan Islam (1997 : 146). Kalau melihat upaya 

al-Alusi dalam menafsirkan kata urf ini, kita bisa berandai bahwa kandungan 

makna „urf dalam surat al-A‟raf mengandung makna adat istiadat.Anggapan ini 

terindikasi perkataan al-Alusi “supaya mereka tidak lari”.Kata ini 

mengindikasikan perilaku yang melekat pada masyarakat tertentu, sehingga 

mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaannya.Dalam keadaan 

seperti ini, Islam tidak bisa menghapus sekaligus kebiasaan itu yang bisa 

menyebabkan mereka lari dan berpaling dari ajaran Islam. 

Terlepas dari perbedaan ulama‟ dalam menafsirkan kata al-‘urf Surat al-

A‟raf di atas, kedudukan „urf dalam al-quran bisa ditelusuri dari ayat lain.Salah 

satu ayat yang menunjukkan hal itu terdapat pada ayat 233 Surat al-Baqarah 

“  Kitab Jalalain menafsirkan kata ”وعلى املولود لو رزقهن وكسوهتن  املعروف

ma’ruf pada ayat ini dengan “sesuai kemampuannya”.Sedangkan Ibnu Kathir 

menafsirkan kata ma’ruf “sesuai dengan kebiasaan/adat berlaku tanpa berlaku 

boros atau menahan/pelit”. Demikian juga mayoritas ulama‟ ahli tafsir 

mengartikan kata ma’ruf pada ayat itu dengan “kebiasaan yang biasa dikenal 

dalam suatu masyarakat tertentu” (Abu „Ajilah, 1986 : 131). Pemaknaan kata 

ma’ruf yang demikian sangat logis dan manusiawi.Sebab nafkah orang tua 

kepada anak kalau disebutkan secara kuantitatif, dalam arti disebutkan jumlah 

nominal tertentu, tentu memberatkan sebagian orang miskin.Penyebutan kata 

ma’ruf dalam ayat 131 itu sebagai simbol kepatutan hidup seseorang yang 

terkonstruk dalam sosial budaya / adat masyarakat tertentu.Dalam hal ini, adat 

masyarakat menentukan nilai kauntitatif pemberian nafkah orang tua kepada 

familinya. 

Pada Surat lain juga diindikasikan justifikasi al-Quran terhadap 

penggunaan ‘urf dalam istimbat hukum Islam yaitu pada ayat 6 Surat al-Talaq 
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“ .”فان أرضعن لكم فأتوىن أجورىن  املعروف
8
Ayat ini menganjurkan para suami 

memberikan upah istri yang menyusui anaknya.Nominal upah atau nilai 

kepatutan upah seorang istri yang menyusui anak suaminya _ sekaligus 

anaknya sendiri _ menjadi tidak jelas bagi suami istri.Oleh karena al-Quran 

tidak menyebut secara jelas nilai upah yang dianjurkan, maka nilai yang 

dianggap adil harus dikembalikan kepada nilai kepatutan yang berlaku di 

masyarakat, dalam hal ini adat atau ‘urf yang berlaku. 

Dari beberapa ayat tersebut di atas, ‘urf mempunyai posisi yang sangat 

tinggi dalam hukum Islam sehingga ruh Islam salih li kulli zaman wa makan. 

Demikian juga hal ini menegaskan Islam sebagai agama yang toleran bukan 

sebagai agama pembasmi budaya masyarakat yang sesuai dengan pokok ajaran 

Islam.Selanjutnya setelah kita melihat „urf dalam sumber pokok ajaran Islam 

al-Quran, mari kita lihat posisi „urf dalam tradisi Hadis Nabi sebagai sumber 

kedua ajaran Islam. 

Hadis yang masyhur digunakan sebagai justifikasi terhadap fungsi ‘urf 

dalam hukum Islam ialah "مارأه املسلون حسنا فهو عند اهلل حسن" , apa yang 

dipandang baik oleh orang Islam, maka Allah melihatnya baik pula.Hadis ini 

dijadikan dalil oleh mayoritas ulama‟ fiqih dalam penggunaan ‘urf dalam 

hukum Islam.Namun ulama‟ mempertanyakan kualitas kesahihan Hadis ini. 

Diantara ulama‟ yang menyangkal keabsahan Hadis ini adalah Ibnu Hazm al-

Dahiri, Abu Sinah bahkan al-„Alai mengatakan “saya tidak menemukan 

Hadis ini dalam kitab sanad yang marfu‟ juga dalam kitab sanad 

daif………..ini merupakan perkataan Abdullah Ibnu Mas‟ud” („Abu Ajilah, 

1986:147).  

Kualitas keabsahan Hadis di atas tidak serta merta menggugurkan posisi 

‘urf dalam hukum Islam, karena ada riwayat lain yang mendukung pentingnya 

posisi ‘urf dalam Islam. Semisal, Hadis yang kodifikasikan oleh imam Bukhari 

yang diriwayatkan oleh „Aisyah. Dia meriwayatkan ada seorang perempuan, 

Hindun Binti Utbah mengadu kepada Nabi perihal suaminya _ Abu Sufyan _ 

yang tidak memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya, kemudian Nabi 

menjawab aduan itu dengan bersabda "خذى مايكفيك وولدك  املعروف" . 
9
 

                                                 
8
Konteks ayat ini berkaitan dengan seorang istri yang ditalak suaminya dengan talak raj’I 

sehingga suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi si istri.Dalam keadaan istri 

mempunyai anak, maka suami harus membayar upah istri untuk untuk menyusui anaknya.apabila 

istri tidak berkenan menyusui anaknya, maka suami wajib membayar perempuan lain untuk 

menyusui anaknya dengan upah yang layak. Lihat, al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran wa 

as-Sab’ al-masani, 75 
9
Lihat, Ibnu Hajar al-„Asqalani, Fath al-Bari vol x, 636.Pemeran dalam Hadis ini adalah 

Hindun di mana suaminya Abu Sufyan sudah dikenal sebagai orang pelit dikalangan orang Islam, 

sampai-sampai Nabi memutus permasalahan itu tanpa kehadiran Abu Sufyan. Hadis selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut: 

  ِإ َّم َأاَأ سُد ْع َأ  َبَأ َأاُدلٌة َأ ِإ يٌة  َأ َأ ْع َأ اُد َأ ْع  ُد َأ ِإلْعىَأ اِإ ِإ اَأ اَأ ُد ِإ ىَأ  َأ ْع ِإ  ِإ َأاَأاَأ َأ ِإ ِإ اْعىَأ ْع ُداوِإ  ( : صلى الى ل ى سلم )  َأ َّمىِإلْع ًد اَأ اَأ ْعلِإللَّم ِإ ِّى  :  َأ اِإ َأ َأ 
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Ibnu Hajar al-„Asqalani menafsirkan kandungan kata ma‟ruf dalam 

Hadis ini dengan “semua kebiasaan yang sudah dikenal dalam masyarakat” 

(Ibnu Hajar, 2000 : 637). Maksud Hadis ini, seorang perempuan bila suami 

mereka tidak memberi nafkah kepada mereka dan anak-anaknya, maka para 

perempuan diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya untuk keperluan 

sehari-hari dengan cara yang makruf yakni cara yang proporsional berdasarkan 

kebiasaan mereka.  

Dari Hadis ini al-Qurtubi mengatakan walaupun kalangan syafi‟iyah 

mengingkari tentang kehujjahan ‘urf dalam Islam, tapi secara makna mereka 

tidak bisa menghindar dan menerapkan ‘urf dalam istimbatnya, (Ibnu Hajar, 

2000 : 639). Bahkan walaupun dalam beberapa kitab usul dikatakan hanya 

Imam Malik dan Hanafi yang menggunakan metode „urf, Namun dalam praktik 

yang dilakukan ulama‟, mayoritas dari mereka menggunakan „urf sebagai 

metode ijtihad mereka, (Abu „Ajilah, 1986 : 183). 

Menurut Wahbah Zuhaili, Hadis pendukung terhadap kehujjahan ‘urf 

hanya terbatas pada kedua Hadis di atas, namun banyak praktek yang dilakukan 

Nabi didasarkan terhadap ‘urf setempat. Sikap Nabi jenis seperti ini diistilahkan 

dalam Ilmu Hadis sebagai Hadis taqriri, semisal taqrir Nabi dalam hal aturan 

diyat, kafaah untuk istri, masalah wikalah, berburu dan banyak kebiasaan yang 

Nabi mendiamkannya termasuk juga bernyanyi dan lain-lain. Hadis taqriri 

yang berkenaan dengan ‘urf menurut Abu Ajilah sangat banyak seakan tidak 

terhitung jumlahnya, (1986 : 144).
10

 

Selanjutnya dalil ‘urf juga bisa diambil dari kesepakatan ulama‟ (ijma‟ 

ulama‟) yang mengatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum 

Islam di antara sumber yang lain, karena di dalam ‘urf mengandung unsur 

kemaslahatan dan nilai yang kuat sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari 

kebiasaannya itu. Kemaslahatan dan Ikatan kuat ‘urf ini berkaitan dengan 

tujuan disyariatkannya Islam kepada umat manusia, yaitu menjaga 

kemaslahatan manusia, (Wahbah Zuhaili, 2001 : 838). Sehingga dengan 

demikian, penafian ‘urf dalam syariat Islam berarti memberatkan (taklif) 

manusia dengan syariat di luar kemampuan mereka. Hal ini menurut imam as-

Syatibi tidak mungkin terjadi dalam syariat Allah, (2003 : 219). Pentaklifan di 

luar kemampuan mukallaf mengakibatkan khitab terkait tidak mempunyai 

kekuatan mengikat, seperti anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukan shalat 

dan semacamnya.Karena dia dianggap belum mampu untuk memahami 

khitab mengenai salat dan semacamnya. 

Setelah mengetahui dasar hukum ‘urf dari ketiga sumber pokok ajaran 

Islam di atas, perlu disinggung juga sikap dan praktek sahabat sepeninggal 

                                                                                                                                        
 

10
 Lihat juga dalam karya Muhammad Sulaiman al-„Asyqar, ‘af’alur Rasul wa Dalalatuha 

‘ala al-Ahkam as-Syar’iyyah.Dia membahas segi-segi perbuatan Nabi baik yang mengandung unsur 

syar‟ atau bersiafat tabiat. Terkait dengan pembahasan „urf, al-„Asyqar menyebutkan banyak 

contoh-contoh perilaku Nabi yang meneruskan kebiasaan baik yang berlaku sejak lama seperti 

dalam bidang pengobatan, perdagangan, strategi perang, administrasi dll, hal 239-247 
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Nabi dalam permasalahan ‘urf.Kita mulai dari sahabat Ali menantu Nabi, 

memutuskan permasalahan suami istri mengenai perabotan rumah tangga, 

bahwa peralatan wanita dimiliki istri, sedang peralatan laki-laki dimiliki oleh 

suami.Kita tidak bisa mengatakan bahwa sahabat Ali tidak mengetahui 

bagaimana memutuskan permasalahan tersebut, sebab pada kesempatan yang 

lain sahabat Ali memberikan baju besinya kepada Istrinya, Fatimah, yang nota 

bene merupakan pakian laki-laki untuk berperang.Kalau melihatnya dari sudut 

pandang ini, sahabat Ali memutuskan demikian berdasarkan ‘urf 

setempat.Kontradiksi antara perbuatan dan putusan Sahabat Ali menunjukkan 

adanya desakan keadaan yang mengharuskannya memutuskan masalah tersebut 

berbeda dengan tindakan yang pernah dilakukannya.Desakan yang ada pada 

‘urf yang berjalan pada tempat dan masa itu, mungkin dianggap mempunyai 

kemaslahatan yang besar oleh Sahabat Ali sehingga dia harus menjaga 

kemaslahatan itu dengan baik. 

Sahabat Uśman sebagai khalifah ketiga Islam, membuat kebiasaan yang 

tidak ada pada zaman Nabi dengan mengumandangkan adzan dua kali pada hari 

Jum‟at. Keputusan Uthman ini tidak mendapat pertentangan dari para Sahabat 

lain dan selanjutnya diikuti para Sahabat-sahabat yang lain di kemudian hari 

dan menjadi „urf diikuti oleh sebagian orang Islam.
11

 

Sedangkan Sahabat Umar terkenal dengan ijtihatnya yang banyak secara 

sekilas bertentangan dengan nash tertulis dalam al-Quran dan Hadis sehingga 

oleh para ulama‟ dijadikan model ijtihad yang dikenal dengan manhaj Umar. 

Salah satu perbuatan hukum Umar yang berdasarkan ‘urf, dilakukannyaketika 

dia berkunjung ke Negara Syam. Sahabat Umar membiarkan penjemputan yang 

dilakukan oleh tuan rumah terhadap dirinya. Jamuan yang disugukan 

terhadapnya dilakukan dengan menyajikan permainan-permainan 

dihadapannya. Jamuan ini dilakukan sebagaimana biasa dilakukan untuk 

menjamu para raja, pada saat itu sahabat Umar tidak melarang atau 

membubarkan penyambutan terhadap dirinya itu, (Abu „Ajilah, 1986 : 166).  

Selain sahabat, tabiin juga banyak mempraktekkan ‘urf dalam 

kehidupan sehari-hari.Hanya saja penulis mencukupkan diri menyebut satu 

kasus penerapan ‘urf oleh tabiin. Abu „Ajilah menyebutkan bahwa Hasan al-

Basri pernah menyewa himar kepada seseorang, dia menawar biaya sewa himar 

itu “berapa harga sewanya”, orang tersebut berkata “dua daniq
12

”. Kemudian 

Hasan al-Basri pergi dan menunggangi himar tersebut. Pada kesempatan yang 

lain, Hasan al-Basri menyewa himar itu lagi tanpa menawar dan bertanya harga 

                                                 
11

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat apakah yang memulai adzan yang pertama 

adalah Sahabat Mu‟awiyah atau Sahabat Uthman, namun Imam Syafii_sebagaimana dikutip oleh 

Ulama‟ terkemuka Indonesia Syekh Mahfudz Termasy_mengatakan “terserah yang mana diantara 

keduanya yang memulai, tapi saya lebih menyukai bentuk yang berlaku pada masa Rasulullah”. 

Lihat, Mahfudz Termash, Mauhibah żil Fadl,juz III, 1326, 239.  
12

Arti kata daniq merupakan jumlah mata uang seharga 1/6 dirham, lihat kamus al-mawrid 

karya Ruhi Baalbaqi. 
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sewanya, dia langsung menaikinya himar itu. Dalam hal ini Hasan al-Basri 

berpedoman terhadap harga sebelumnya (1986 : 170).  

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa posisi ‘urf diakui oleh syariat 

sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam dan perlu dilestarikan sebagai 

upaya menjaga kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.Pertanyaan yang 

muncul kemudian bagaimana ‘urf terbentuk dalam masyarakat sehingga syariat 

memandangnya sebagai suatu yang sangat penting. 

 

D. Sumber ‘Urf 

Salah satu keistimewaan manusia dari pada mahluk hidup lainnya, 

diberikannya akal dan budi pekerti kepada mereka.Akal dan budi pekerti ini 

selalu berkembang selaras dengan perkembangan fenomena kehidupan yang 

dihadapinya.Keselarasan ini terus berkesinambungan dan berkembang sebagai 

sifat dasar akal budi dalam merespon dan mensikapi permasalahan kehidupan 

yang dihadapinya. Semisal, suatu saat manusia menemukan fenomena 

kehidupan, maka fenomena itu disikapi _menggunakan akal budi _ dengan cara 

yang dianggap mereka sesuai. Dan apabila fenomena itu muncul kembali, maka 

mereka menggunakan cara itu kembali untuk menghadapinya. Dari 

pengulangan cara menghadapi fenomena tersebut, terbentuklah ‘urf sebagai 

produk akal budi manusia. Demikian juga, apabila terjadi perubahan fenomena 

serta dirasa cara pertama dianggap tidak sesuai, maka akal berusaha merubah 

cara mensikapi fenomena baru itu dengan cara yang baru. Dan apabila cara 

kedua ini terus terulang maka terjadi perubahan ‘urf. Oleh sebab itu, tidak 

mengherankan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa terbentuknya ‘urf bermula 

dari ketertarikan jiwa kepada suatu tindakan tertentu, (2001 : 832). 

Dengan melihat pola hubungan akal budi dengan lingkungannya di atas, 

dapat dimengerti bahwa munculnya ‘urf sangat dipengaruhi oleh berbagai segi 

kehidupan manusia yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan tempat, sosial, dan 

kondisi setempat mempunyai peran besar dalam membentuk ‘urf, (Abu „Ajilah, 

1986 : 42-43).  

Perbedaan ‘urf yang berlaku di berbagai tempat ini perlu disikapi 

dengan sikap yang berbeda pula supaya kemaslahatan yang terkandung di 

dalamnya bisa terjaga dengan baik. Agama Islam dalam hal ini melestarikan 

‘urf yang tidak bertentangan nash atau maqasidnya. Ibnu Qayyim al-Jawzi 

dalam kitabnya I’lam al-muwaqi’in menyendirikan satu bab terkait perubahan 

fatwa sesuai perubahan zaman, tempat dan adat yang berlaku. Ibnu Qayyim 

yakin bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia 

baik di dunia dan akhirat, (1996 : 11).
13

 

Sebagaimana diketahui pada bab sebelumnya bahwa ‘urf merupakan 

kebiasaan semua atau mayoritas masyarakat tertentu, timbul pertanyaan 

                                                 
13

 Perkataan Ibnu Qayyim dalam masalah perubahan fatwa sesuai kondisi sebagai berikut: 

فكل . وحكمة كلها و مصلحة كلها, ورمحة كلها, وىي عدل كلها. الشريعة مبناىا وأساسها على احلكم ومصاحل العباد ىف املعاش واملعاد
 . مسئلة خرجت عن العدل اىل اْلور وعن الرمحة اىل ضدىا وعن املصلحة اىل املفسدة وعن احلكمة اىل العبث فليست من الشريعة وان ادخلت  التأو ل
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mendasar bagaimana masyarakat bersepakat untuk memengulang-ulang suatu 

perbuatan tertentu sehingga menjadi kebiasaan mereka. Pertanyaannya ini lebih 

relevan dijawab dengan ilmu-ilmu sosial, penulis tidak berusaha menjawabnya 

di sini untuk menjaga fakus pembahasan makalah. Namun secara garis besar, 

kesepakatan tindakan dalam masyarakat terjadi secara samar yang mereka 

ciptakan sendiri untuk mereka sendiri, (Abu „Ajilah, 1986 : 43). Kesepatan ini 

menjadi logis apabila mereka hidup dalam berbagai aspek kehidupan yang 

sama dan menghadapi permasalahan yang sama pula sehingga menghasilkan 

suatu tindakan yang sama.  

Akal budi dengan berbagai karakternya ini menjadi sumber utama 

terbentuknya ‘urf dalam masyarakat, namun terkadang ‘urf bisa dimunculkan 

oleh pemegang otoritas tertentu seperti dibuat oleh pemimpin politik, hakim, 

figur tertentu atau semacamnya.Sebagai contoh ‘urf yang diadakan oleh 

seorang Sultan dinasti Fatimiyyah, Jauhar as-Saqli yang mengadakan perayaan 

maulid Nabi Muhammad SAW.Peringatan ini awalnya untuk mempersatukan 

ummat Islam dalam menghadapi pasukan salib Kristen, dan selanjutnya 

peringatan ini diikuti oleh ummat Islam di berbagai tempat di sunia sampai 

sekarang seperti halnya di Indonesia. Dan masih banyak contoh lain seperti 

adanya seragam sekolah, hari libur dan sebagainya 

Terkadang ‘urf juga dimunculkan oleh seorang hakim / qadiatau dalam 

istilah yang lebih umum dimunculkan oleh produk hukum.‘Urf yang dihasilkan 

oleh jenis ini sangat variatif karena memang produk hukum, sebagaimana 

dijelaskan di atas, selalu berkaitan dengan perkembangan zaman dan keadaan, 

misalnya pelarangan poligami di Tunisia, hak menceraikan suami bagi Istri di 

India, administrasi perceraian di Pakistan dan wasiyyah wajibah di Mesir, 

(Atho‟ Mudhar, 2003 : 97-100).  

Namun demikian, varian sumber ‘urf dalam masyarakat menjadi tidak 

penting dalam tinjauan Hukum Islam, sebab dari manapun sumber ‘urf itu 

muncul, pembahasan hukum Islam dalam konteks istimbat hukum adalah ‘urf 

itu sendiri apakah ‘urf itu sahih atau tidak. Hal mana akan dibahas pada 

macam-macam ‘urf di bawah ini. 

 

E. Macam-Macam ‘Urf 

Pembagian ‘urf bisa dilihat dari berbagai sudut pandangnya.Wahbah 

Zuhaili melihat dari tiga sudut pandang. Pertama dari segi bentuknya, ‘urf bisa 

dikelompokkan menjadi bentuk, (2001 : 833-835);  

a. „Urf lafziyaitu „urf berbentuk bahasa. „urf ini banyak terjadi pada 

masyarakat seperti kata daging diartikan sebagai daging sapi, bukan daging 

ikan atau ayam. Melihat bentuk ini seandainya seorang bersumpah untuk 

tidak makan daging, maka dia tidak berdosa apabila makan daging ikan atau 

daging ayam. 

b. „Urf „amali yaitu urf yang berbentuk perbuat seperti biaya nafaqah 

keluarga, pemberian hadiah kepada calon istri, pembagian hak untuk para 

dan beberapa contoh yang telah banyak disinggung pada bab sebelumnya. 
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Kedua, „urf bisa dilihat dari luas cakupannya terbagi dalam dua bentuk „urf ; 

a. „Urf ‘amm, yaitu urf yang berlaku di seluruh pelosok negeri atau menjadi 

„urf mayoritas penduduk negeri sesuai dengan latar belakang sosial budaya 

dan masanya, contoh tidak ada batas banyak penggunaan air pada WC 

umum, penggunaan seragam atau batik pada hari-hari tertentu dan 

sebagainya. 

b. ‘Urfkhas, yaitu „urf yang berlaku pada Negara tertentu atau pada 

sekelompok orang tertentu sesuai dengan perkembangan faktor yang 

mempengaruhinya, seperti pembagian waris adat yang berlaku di berbagai 

wilayah di Indonesia seperti di Madura, Minangkabau, Kalimantan selatan 

juga ‘urf di daerah tertentu lainnya. 

Ketiga, ‘urf juga bisa dilihat dari segi hubungannya dengan syariat Islam yang 

terbagi ke dalam dua bentuk ; 

a. ‘Urfsahih, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar‟ seperti 

‘urf yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan sesuatu yang 

dianggap haram oleh syar’, contoh akad salam, pemberian hadiah kepada 

tunangan atau umum di Madura disebut dengan lamaran dan sebagainya. 

b.  „Urffasid, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nilai-nilai syar‟ seperti 

menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal, misal 

pemakian cincin tunangan yang terbuat dari bahas emas buat laki-laki, 

penyajian khomr dalam perayaan tertentu dan sebagainya.  

 

F. Kaidah Fiqhiyyah Terkait ‘Urf 

Wahbah Zuhaili menyebutkan ada sebelas kaidah fiqhiyyah yang 

berkaitan dengan „urf di antaranya, (2001 : 858-861) ; 

a. 14العادة حمكمة
 

b. 15املعروف عرفا كاملعروف شرطا
 

c. 16التعيني  العرف كالتعيني  الشرط
 

d. 17الينكرتغري األحكام  تغري األزمان
 

e. 18امنا يعترب العادة اذا اطردت أو غلبت
 

Dari kelima contoh kaidah fiqhiyyah ini tercermin respon hukum Islam 

terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah.Respon ini 

bisa menjadikan hukum Islam eksis dalam setiap kehidupan masyarakat dengan 

latar sosial budaya yang berbeda.Kaidah-kaidah ini bisa dikatakan sebagai sisi 

                                                 
14

 “adat kebiasaan itu dikokohkan (oleh syar‟)” 
15

 “sesuatu yang dikenal oleh „urf sama halnya diketahui oleh syar‟” 
16

 “penjelasan „urf sama dengan penjelasan syar‟” 
17

 “tidak bias dipungkiri bahwa perubahan hukum seiring dengan perubahan masa” 
18

 “sesungguhnya adat diperhitungkan apabila berlaku umum” 
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profanitas hukum Islam, di samping juga terdapat sisi sakranitas hukum 

Islam.Sebagai contoh kaidah الينكرتغري األحكام  تغري األزمان kaidah ini 

menjelaskan perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman yang 

berkembang di masyarakat. Seandainya perubahan hukum tidak terjadi dalam 

perubahan dalam masyarakat, maka akan memberatkan mukallaf dalam hal ini 

masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan di syariatkan Islam sebagaimana 

difirmankan Allah dalam surat al-Hajj ayat 78 وما جعل عليكم ىف الدين من حرج 

“dan tidak kami ciptakan pada kalian kesusahan dalam urusan agama”.  

 

G. Penutup  

‘Urf merupakan metode istimbath hokum Islam yang masih diperdebatkan oleh 

sebagian kalangan ummat Islam, namun demikian pengingkaran terhadap ‘urf  

sebagai metode istimbath hokum sama halnya mengingkari terhadap berbagai 

aspek kehidupan manusia sebagai manusia yang berpikir dan bersosial. Oleh 

sebab itu dibutuhkan peneguhan secara terus menerus terhadap kehujjahannya 

dalam pemikiran hokum Islam yang bersifat responsive. 
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