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KITAB WADI'AH

Aslrsyirazi g berkata:

Penjelasan: Ada yang mengatakan bahwa kata uadi'a, ifu

secara bahasa berasal dan, "ib|j (Aku telah menitipkanng")," " '&)(

631 $ku menitipkannya sebagai titipan)" maksudnya "if; 6k,
meninggalkannya)." Asal mudhari.nya adalah dengan kasrah,

maka dari itu dihapuslah huruf wawtnya, kemudian di-fathalrkan
karena keberadaan huruf halqi.

Sebagian ulama terdahulu berpendapat, para ulama Nahwu

mengklaim bahwa bangsa Arab tidak menggunakan lf il.madhi,
mashdardart ism fa'ildan fi'il mudhari"L*".

Padahal Mujahid, Urwah, Muqatil, hnu Abi hlah dan Yazid

An-Nahwi membaca, "'O$ 'ebti lr" dengan men-takhftf
(meringankan) huruf daal. Dalam sebuah hadits pun disebutkan,

crt;;dr ff\i ,f ?f |4 'Hendaknsn suatu kaum itu
menjauhkan diri dari meninggalkan shalat Jumat" Maksudnya

mereka meninggalkannya.

Ini mengindikasikan bahwa kalimat ini €*--err) telah

diriwayatkan dari orang Arab yang paling fasih, dan telah dinukil

Al Majmu'SJtmahAl Muhadzdzab ll
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dari jalur para quffa (ulama). Maka bagaimana mungkin kalimat ini
tidak digunakan oleh bangsa Arab, sementara fi'il madhi'-nya
tertera dalam berbagai syair. Maka bukan ini jalannya, boleh

dikatakan bahwa ia jarang digunakan oleh bangsa Arab, namun

tidak boleh mengatakan bahwa oftmg-orang Arab tidak
menggunakannya (menggunakan madhi, ism fa il dan mashdar fi'il
mudhari gg.

Kata: Lty e)15, bermakna UiV (aku mendamaikannya),

dan rsinrnya adalah el5rl dengan kasrah (huruf wam). Sementara

kata: tlJ-;1,i iie|j, isimnya adalah irS}t, seperti kata, p yang isturr

nya adalah i!6, maknanya adalah kamu menemani (mengucapkan

selamat tinggal) seseorang saat dia hendak pergi. Kata: ,A-tj,
adalah ft'liyyah yang maknanya adalah maf'ul, katar i6 r3;-i'c-b::jl

(aku menitipkan harta pada Zaldl, artin3n aku memberikannya

sebagai wadi'ah (titipan) padanya. Sementara itu jamak kata L;-;1r

adalah eij, irytiqaqnya (pengasalan katanya) dari 'A:tl yang

artinya keadaan lega (senang). Atau maknanya juga bisa dengan

redaksi: l;-:: 4 'cr:i"t (aku mengambil darinya sebagai titipan),

maka kata kerjanya dapat berasal dari kebalikannya, namun kata

kerja yang bermakna menyerahkan, lebih masyhur.

Dan kata: \U, iA,r:r;-r, maknanln adalah aku menyerahkan

barang tersebut padanya agar dia menjaganya sebagai titipan,
sementara itu makna: 'l,-1 7ij, dengan men-dhammabl<an dan

mem-fathah*an huruf daal, ishrtnya adalah L'r,tr yung artinya
keadaan lega dan kehidupan yang senang, huruf al haa adalah
pengganti dari huruf al wawu.

landasan hukum wadi'ah bersumber dari Al Qur'an, As-

Sunnah dan ijmak.

ll ,4 uoj^u'SyoahAt Muhutzclzab



Landasannya dalam AI Qur'an, Sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah &, -Jl*gYi'rj$ i.fi\-.lilSyA
q$I "sesungguhn5n Ntah meryruruh l<amu

amanat kepda tnng bqhak. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 58), firman-Nya,
'Akan tetapi jika sebagian kamu memprajai sebagian yang lain,

maka hendaknya yang dipercayai ifu nenunaikan amanabzya
(utangnya). " (Qs. Al Baqarah [2]: 283), dan firman-Nya, uDan

tolong-menolonglah l<amu dakm (mengerjakan) kebajikan dan
takqn. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 2).

l-andasannya dalam As-Sunnah: Rasulullah S pemah
bersabda,

. $G A u* tj,i!i*t a';1 dr1\t \i
"Tunaikanlah amanat f; orrnn Jnng tetah

mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang Wng
mengldtianatimu-"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari
Abu Hurairah r&, At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia men-shahih-
kan hadits ini, di dalam sanadnya terdapat Thalq bin Ghannam
dari Sprik, dan dia memperkuat hadits tersebut dengan hadits
Abu At-Tayyah dari Anas, padahal dalam sanadnya terdapat
Ayyr.,b bin Suwaid yang masih diperselisihkan ulama, dan dia
meriwagratkannya secara gharib sebagaimana yang dipaparkan
oleh Ath-Thabarani. Sementara itu Abu Hatim tidak mengenalnya.
Hadits ini pun turut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Malik.
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Berkenaan hadits ini, terdapat sebuah hadits dari Ubai bin
Ka'ab; yang diriwayatkan oleh hnu Al Jauzi dalam Al llal Al
Mutanahiyah, yang mana di dalam sanadnya terdapat orang yang

tidak dikenal dan juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Dari Abu
Umamah; yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath-Thabarani
dengan sanad yang dha'if. Dari Anas; png diriwayatkan oleh Ad-
Daruquthni, Ath-Thabarani, Al Baihaqi dan Abu Nu'aim. Dari
seorang lelaki yang berasal dari kalangan para sahabat; yang

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Baihaqi, yang mana

di dalam sanadnya terdapat seseorang yang malhul(tidak diketahui

keadaannya) selain kalangan sahabat, karena Yusuf bin Mahik
meriwayatkannya dari Fulan lainnya, narnun riwalnt ifu di-shahih-

kan oleh hnu As-Sakan. Serta dari Al Hasan; yang diriwayatkan
oleh Al Baihaqi secara mursal.

Namun Asy-Spfi'i rg berkata, "Hadits ini tidaklah tsabit"
Sementara Ahmad berkata, "Hadits ini batil, aku tidak
mengetahuinya melalui jalur yang shahih." Dan hnu Al Jauzi

berkata, "Hadits ini Udak shahih dari seluruh jalumya." Akan tetapi
dengan banyaknya periwayatan hadits ini dalam berbagai jalumya

Snng dibarengi dengan penilaian shahih dua imam yang dapat

dijadikan acrian pada sebagian jalumya dan penilaian hasan imam
yang ketiga, tidak menufup ruang unfuk menjadikan hadits ini naik
derajatrya sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah.

Dalam redaksi hadits, *tg U'd ti "Dan janganlah l<amu

mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Terdapat indikasi

unhrk tidak memberikan balasan yang sama kepada orang yang

berkhianat, maka ini menjadi pengkhususan bagi keumuman

firman Allah &,
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q^rT '#'6gJ
'Dan balasan suafu kejahatan adalah kejahabn tnng

serupa. "(Qs. Asy-Syrraa' [42]:40), firman Allah &,

:*. *-i u, Ji, W):t Ht; itr
"Dan jika lamu memberikan balasan, maka balaslah

dengan balasan yang sarna dengan sil<san Wng ditimpkan
kepadamu. '(Qs. An-Nahl 116l: 7261, dan ftrman Allah &, 'Oleh

sebab ifu banngsiapa tnng menyeftng lamu, maka sennglah dia,

seimbang dengan seranganntn terhadapmu."(Qs. Al Baqarah [2]:
L94).

AsySyaukani mengatakan: Sesungguhnya dalildalil
pengharaman (mengambil) harta manusia, darahnya dan
kehormatannya secara umum, dikhususkan oleh tiga ayat ini, dan
hadits ini (yaitu hadits tidak membalas yang berkhianat)

mengkhususkan ketiga ayat ini. Sehingga harta manusia, darahnya

dan kehormatannya tetap diharamkan selama tidak berada di atas
jalan yang diperbolehkan (oleh syariat), ketika dibolehkan oleh
syariat maka ifu semua menjadi halal, kecuali khianat, akan tetapi
pengkhianatan tersebut kaitannya hanp dengan amanat
sebagaimana hal tersebut diindikasikan oleh perkataan penulis l/
Qamus -sampai akhir- yang menyatakan bahwa terdapat banyak
hadits yang dengannya memperkuat larangan melalaikan wadi'ah
(titipan yang menjadi bagian dari sebuah amanah), dan hadits-
hadits itu akan dipaparkan pada pasal-pasal pembahasan ini, instn
Allah.
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Sedangkan landasan wadi'ah dalam ijmak Maka

para ulama seluruh zaman telah menyapakati bahwa

diperbolehkannya titip-menitip, dan pentingnya hal tersebut

memaksa untuk melakukan ifu. Sementara disamping ifu memang

umat manusia membutuhkan muamalah tersebut. Karena seluruh

manusia tidak dapat menjaga harta dan jiwa mereka sendirian,

mereka membufuhkan bantuan orang lain untuk menjaga

kepemilikan mereka.

Kata n ilrlt itu berasal dari i61J' (tempat tinggal), seakan-

al<crn wadi'ah rht berada di tangan orang yang dititipkan karena

ditempatkan padanya, atau pengasalan katanya ifu dari ,n,,i!.t'r dat

"^;:"st (senang dan tenang), seakan-akan sesee6pg ifu merasa

tenang dengan barang titipannya berada pada orang yang

dititipinya.

Adapun hukum menerima barang wadi'ah itu adalah

mustahab bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah

seorang yang amanah, karena dalam muamalah wadi'ah terdapat

pemenuhan hajat dan pertolongan terhadap saudaranya yang

beriman, Wallahu A'lam.

Asy-Syrrazi #B berkata: Dianjurkan bagi orang
yang mampu unfuk menjaga barang wadi'ah dan
menunaikan amanat yang ada di dalamnya unfuk
menerima wadi'ah tersebut berdasarkan firman Allah &,
"{r$ii li & WGS 'Dan tolong-menolonglah l<amu

dalam (mengerjakan) kebajilran dan ketalrutaan " (Qs. Al
Maa'idah 151: 2l dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah rS,, bahwa Nabi $ bersaMa,
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\Yrr! ?, t-f q";) P f uir d
  

t 
o ,'il'j ,yqt i; q? "u "t; '^b hr '**

.^>f g'_f G +,,:t?tt 6 r;ir )'-f e Ja
"Siapa sia Wng menghilangkan kesulitan-

kesulitan dunia dari seonng muslim, mal<a AIIah akan
menghilanglran kesulitan-kesulitan daringm pada Hari
Kiamat. NIah @ senantiasa menolong seorzrng hamba
selana hamba tersebut menolong saudaranga-"

Namun jika tidak ada orang lain yang pantas
menerima amanah wadi'ah ifu dan dia pun khawatir
iika dia fidak rnenerimanya, wadi'ah ifu akan rusak
maka dia wajib unfuk menerima wadi'ah tersebut,
karena kesrrcian harta ifu seperti kesucian nyawa. Dan
dalil lpng menguatkan hal tersebut adalah lrang
diriwaSptkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi $ bersabda,

.a,t i";,5 a"i)t JtL";
"Kesucian harta orzrng mukmin ifu seperti

kesucian darahnya." Jika dia takut atas (rusaknya
kesucian) darah orang lrang beriman, maka dia wajib
untuk meniaganya, maka begitu pula jika dia khawatir
terhadap hartanya.

Sernentara ifu, jika dia fidak mampu unfuk
menjaga utadi'ah tersebut, atau dia tidak merasa aman
dari melakukan khianat, maka dia tidak boleh menerima
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wadi'ah tersebut, karena hal itu dapat membahayakan
dan mengakibatkan wadi'ah itu rusak, sehingga dia
tidak boleh mengambilnya.

Penjelasan: Hadits Abu Hurairah tersebut diriwayatkan

oleh Al Bukhari dan Muslim dari lbnu Umar, sebagiannya

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya shahih. Sementara At-

Tirmidzi meriwayatkannya dengan redaksi,

\);:)g; \r if{ i
"1.,. 

J)z t.z ot,:r;1; ,?t?;3r
pxir ;i;:fr
;" 4Xir 'i, ,t;t;-

-.;. .o6,. tt o /
cL4.o G_Pt L&-Uj

/,o to, t.. I . o /
. ^l*^Jl ot-- I ,A2-g--\'/ Jz

'oi "'pt / O t O .

L-f, gLs-ft ..='4
,//-

'Seonng muslim adalah sudara muslim lainnya, dia tidak

mengkhianatinya, frdak mendustakannya dan tidak

menerlantarkannya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram,

baik darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ketakwaan itu di

sini. Seseorang sudah cukup disebut berbuat keburukan dengan

menghina saudaranya yang muslim."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."

Adapun hadits Ibnu Mas'ud;,9, telah diriwayatkan oleh,{bu

Nu'aim dalam Al Hilyah. Dikatakan dalam Al Jami Ash-Shaghir

bahwa hadits tersebut gharib dan dhall Namun disamping itu

telah diriwayatkan banyak hadits yang semakna dengannya, yang
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paling jelas adalah yang disebutkan dalam Lhutbah Haji Wada',
yang mana beliau bersabda,

lz
"€,

-lz/

Et;t:t
zl.

€. lr' iSg

17)

i6.

o Lo7. .6- 1 a

f=I; ?" "lt dl
./.2 o L o, ,t 

'

ui &';{\:s &t?1,
zl.r$"fip

"Sesungguhnya Allah menghanml<an pada kalian darah

kalian, harA kalian dan kehormatan kalian

hari kalian ini, di negeri kafian ini, dan di bulan

kalian ini." Penggabungan antara harta, darah dan kehormatan

dalam keharamannya (kesucianngra), dan penyerupaan

keharamannya dengan keharaman Makloh pada saat wukuf di
bulan Dzulhijjah menunjukkan sahnya penyetaraan antara harta

dan darah (nyawa).

Hukum-hukum pasal ini: Seluruh imam menyepakati

bahwa muarnalah wadi'ah termasuk perbuatan baik yang

dianjurkan unfuk dilakukan. Mereka menyepakati bahwa menjaga

harta wadi'ah itu berpahala. Menerima unfuk menjaga wadi'ah

adalah sebuah amanat, dan jaminan wadi'ah itu tidak diwajibkan
bagi yang dititipi kecuali jika dia melanggar amanat. Perkataan
yang dijadikan pegangan berkenaan rusaknya mdi'ah dan
pengembalialrr umdi'ah adalah perkataan orang yang ditiUpi secara

mutlak, yang dibarengi dengan surnpahnya, yang mana
kesemuanya akan dipaparkan secara mendetail berikut dengan
perselisihan pendapat di dalamnya.
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Adapun jika yang dititipi khawatir barang wadi'ah itu rusak,

hilang, atau dia merasa tidak mampu menjaganya dari pencurian,

atau dia memiliki banyak para piutang sehingga dia merasa tidak

dapat mengamankan dirinya dari menguasai harta wadi'ah tersebut

dengan melunasi hak para piutangnya, atau dirinya tidak merasa

aman dari bisikan nafsunya unfuk berkhianat berkenaan wadi'ah

tersebut, maka dia wajib menasihati pemiliknya, dan dia tidak

boleh menerima wadi'ah tersebut, sehingga dia tidak

membahayakan dan membawa wadi'ah itu pada kerusakan. Oleh

karena itu dia tidak boleh mengambilnya.

Cabang: Diceritakan oleh Ad-Dardir Al Maliki dari Ibnu

Arafah batwa hukum wadi'ah bagi sang pelaku dan penerima

titipan adalah mubah. Dan terkadang ia menjadi wajib bagi orang

yang takut barangnya ifu hilang dan dapat mengakibatkan dirinya

binasa, atau membuat dirinya menjadi fakir jika tidak dia titipkan,

serta bersamaan dengan itu ada orang yang dapat menerima

barang tersebut dan mampu menjaganya.

' 
Muamalah wadi'ah pun bisa menjadi haram, ketika seorang

perampok menitipkan barang hasil rampasannya, dan yang

menerimanya pun tidak dapat menjaganya unfuk dikembalikan

pada si pemilik, atau seseorang tidak mengembalikannya kepada

orang-orang yang membufuhkannya jika si penitip itu termasuk

orang yang terbelit banyak utang. Oleh karena itu Iyadh

menyebutkan dalam Madaik-nya dari sebagian syaikh bahwa siapa

saja yang menerima wadi'ah dari orang yang terbelit banyak utang,

kemudian dia mengembalikan wadi'ah itu padanya, maka orang

tersebut harus mengganti wadi'ah \b,t bagi orang-orang yang

membutuhkan (yaitu yang menjadi para piutangnya si penitip).
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Kemudian dia berkata, " Wadi'ah itu menjadi sunah ketika dia takut

terhadap sesuatu yang bisa saja terjadi pada wadi'alrnya tanpa

memastikannya. Dan ia menjadi makruh ketika dia takut terhadap

sesuafu yang tidak mungkin terjadi pada wadi'abnya tanpa

memastikannya."

AqlSyirazi g berkata: Pasal: Wadi'ah tidak sah
hukumnya kecuali jika ia diambil dari orang-orang yang
memiliki hak untuk mengelola harta. Oleh karena itu
iika ada seorang anak kecil atau orang bodoh
menitipkan sebuah wadi'ah, maka wadi'alrnya tidak
diterima, karena dia telah mengelola harta (padahal
keduanya bukan termasuk orang-orang yang memiliki
hak untuk mengelola harta). Oleh karena ifu wadi'ah
tidak sah diambil dari seorang anak kecil dan orang
bodoh seperti dalam hal jual beli.

Maka iika ada seseorang yang mengambll wadi'ah
tersebut dari seorang anak kecil atau orang bodoh, dia
harus menjamin wadi'ah tersebut, karena anak kecil
atau orang bodoh ifu telah mengambil harta tanpa izin,
sehingga yang menerimanya harus menjaminnya.
Kasusnya sama seperti jika anak kecil atau orang bodoh
itu merampas harta tersebut. Dan jaminan ifu tidak
terbebas kecuali dengan menyerahkannya pada orang
yang memiliki hak pengawasan terhadap harta anak
kecil atau orang bodoh tersebut, sebagaimana pendapat
kami dalam kasus seseorang yang telah dirampas
hartanya.
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Sementara itu, apabila ]/ang dititipi itu mengambil
harta tersebut karena takut anak kecil atau oremg bodoh
ifu menghabiskannya, maka berkenaan kasus ini
terdapat dua pendapat berlandaskan dua pendapat
dalam kasus seseorang yang dalam keadaan ihram
menyelamatkan seekor burung dari keadaan terluka,
kemudian dia menangkapnya dengan fujuan
menjaganya; salah safu pendapat menyebutkan bahwa
dia tidak dikenakan denda, karena dia berniat unfuk
menjaga burung tersebut. Sementara pendapat kedua
menyatakan bahwa orang tersebut harus didenda
karena terbukti tanganngra telah berbuat sesuafu yang
tidak amanah-

Penjelasan hukum: Pasal ini terdiri dari beberapa hal,

diantaranya;

Pertama, seseorang tidak boleh menerima wadi'ahkecuali

dari orang-orang yang memiliki hak unfuk mengelola atau

membelanjakan harta. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya

bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berakal yang

juga baligh.

Kedua, jika orang yang tidak memiliki hak untuk

mengelola harta menitipkan hartanya kepada seseorang, lalu orang

tersebut menerimanya, maka dia harus menjamin wadi'ahtersebut,

dan stahrs tangannya berubah, dari tangan yang mengamankan

wadi'ah menjadi tangan yang menjarctin wadi'ai. Stahrsnya seperti

seorang pemmpas.

Ketiga, jika orang yang dititipi itu hendak menggugurkan

tanggungannya setelah sebelumnya menyimpan wadi'ah, maka
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hendaknya dia menyerahkan wadi'ah tersebut kepada orang yang

mengawasi harta anak kecilifu atau yang mengasuhnya.

Keernpat, jika orang yang dititipi takut harta yang ada

pada anak kecil atau orang bodoh tersebut rusak, atau dihambur-

hamburkan, atau dihabiskan pada hal-hal yang tidak baik, maka

dia wajib menerima harta wadi'ah tersebut, dengan fujuan

menjaganya dari kehilangan. Seperti orang yang dalam keadaan

ihram, yang menyelamatkan burung dari keadaan terluka dan

menangkapnya dengan fujuan menjaganya.

Kelima, jika orang yang dititipi ifu menerima harta

wadi'ah sebagaimana dalam kasus yang dipaparkan dalam point

keempat, apakah dia dikenakan kewajiban untuk menjaminnya

atau tidak? Berkenaan halini terdapat dua pendapat;

a. Dia tidak harus menjaminnya karena dia mengambilnya

disebabkan hal darurat yang tuntutannya adalah kewajiban

menjaga harta.

b. Dia wajib menjaminnya, karena telah menempatkan

tangannya pada wadi'ah yangtidak memenuhi syarat kepercayaan,

yaitu dia menerimanya dari orang yang tidak memiliki hak untuk
mengelola harta, sehingga dia wajib menjaminya sebagaimana

yang telah kami paparkan pada point kedua, dan jaminan itu tidak
hilang dengan mengembalikannya padanya (maksudnya pada

orang yang tidak berhak mengelola harta), akan tetapi hendaknya

dia mengembalikannya kepada walinya dan yang mengawasi

hartanya atau kepada sang hakim.

Cabang: Dalam madzhab Malik disebutkan bahwa orang
yang meminta orang lain unhrk menjaga anak dan istrinya, maka
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itu tidak disebut dengan wadi'ah, secara adat istiadat. Demikianlah
yang disebutkan dalam Asy$nrh Ash-Shaghir.

Asy-Syirazi *g berkata: Pasal: Wadi'ah tidak sah
kecuali dititipkan pada orang yang berhak mengelola
harta. Oleh karena ifu, jika ada seseorang menitipkan
harta pada seorang anak kecil atau orang bodoh, maka
tidaldah sah penitipan tersebut, karena fujuan dari
penitipan ifu adalah penjagaan, sementara anak kecil
dan orang bodoh bukan orang yang dapat memberikan
penjagaan- Sehingga iika ada seseorang menitipkan
umdi'ah pada salah safu dari mereka, lalu wadi'afi ifu
rusak, maka dia tidak hams menjaminnya, karena dia
fidak berhak menjaganya, maka dia pun tidak harus
menggantinya- Kasusnya sama dengan jika dia
meninggalkan wadi'ah tersebut pada orang yang baligh
tanpa menitipkannya, lalu wadi'ah tersebut rusak.
Sementara jika dia menitipkan padanya (orang yang
baligh) lalu dia memsaknya, maka berkenaan kasus ini
terdapat dua pendapat;

1. Dia harus menggantinya, karena dia tidak
diberikan kuasa unfuk merusaknya, sehingga dia harus
menggantinya karena telah merusaknya, sebagaimana

iika seseorang memasukkan orang lain ke dalam
rumahnya, lalu dia merusak harta pemilik rumah.

2. Dia tidak harus menggantingn, karena dia telah
diberi kuasa unfuk merusaknya oleh yang
menitipkanDg?, sebagaimana seseorang menjual
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sesuafu, lalu mengprahkan barang tersebut pada
pembeli, lalu pembeli merusaknya.

Penjelasan hukum: Sebagaimana orang berakal yang

mukallaf tidak dibolehkan menerima wadi'ah dari anak kecil dan
orang bodoh, seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, maka

dia pun tidak boleh menitipkan wadi'ah kepada seorang anak
kecil, orang bodoh atau orang gila, karena h.rjuan dari menitip
adalah penjagaan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang dapat

memberikan penjagaan, bahkan mereka bufuh bantuan orang lain

unfuk menjaga harta mereka, sehingga tidak mungkin mereka

dapat menjaga harta orang lain.

Oleh karena ifu, jika seseorang menitipl<an undi'ah pada
seorang anak kecil atau pada orang yang kurang waras, lalu

wadi'ah ifu rusak, maka orang tersebut tidak wajib menjaminnya,
baik dia menjaga wadibh tersebut dengan baik atau pun

melaiaikannya. Namun jika orang tersebut merusaknya,

memakannya, atau mengonsumsinya, maka dia harus mengganti

wadi'ah tersebut menurut zhahir madzhab. Demikianlah yang

dikatakan oleh Al Qadhi dari kalangan Hanabilah, Al Kharqi dan
hnu Qudamah. Sementara ifu sebagian Hanabilah yang mana itu
merupakan pendapat Atu Hanifah dan sebagian sahabat kami
menyatakan, bahwa orang tersebut (anak kecil atau orang bodoh)
tidak dikenakan kewajiban untuk menjaminnya, karena pemilik
wadi'ah telah memberinya kuasa untuk merusaknya dengan
meqyerahkan wadi'ah itu padanya; tidaklrah kamu melihat jika
orang tersebut menyerahkan sebuah pisau kepada anak kecil, lalu
dia terhrsuk, maka jaminan untuk anak tersebut itu diserahkan
pada aqilabnya (keluarganya)?
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Sedangkan menurut kami bahwa segala sesuafu yang harus

dia jamin (ganti) karena telah memsaknya sebelum adanya

penitipan maka dia pun harus menjaminnya setelah adanya

penitipan, seperti orang yang baligh. Adapun pendapat mereka

yang menyatakan bahwa dia (yang menitipi) telah memberikan

kuasa padanya (yang dititipi) unh.rk dirusak tidaklah benar, karena

dia memberikan padanya untuk dijaga. Sementara itu memberikan

pisau (sebagai titipan) berbeda dengan menyerahkan wadi'ah,

karena pisau dapat menyebabkan kematian, sedangkan wadi'ah

tidak.

Cabang: Jika seseorang meninggalkan hartanya pada

seorang lelaki yang berakal tanpa menitipkannya, lalu harta itu
rusak, maka lelaki tersebut fidak dikenakan kewajiban unfuk

menggantinya. Sama halnya jika orang tersebut menitipkannya,

lalu dia meninggalkan penitipan karena lalai, maka jika dia lalai

dalam hal tersebut, lelaki itu tidak dikenakan kewajiban untuk

menggantinya menurut zhahir madzhab, berbeda hukumnya

dengan orang yang telah dititipi, Wallahu A'lam.

A$r-Syirazi m berkatar Pasal: Wadi'ah ifu meniadi
sah akadnya dengan segala sesuatu yang dapat
membuat sah akad wakalah, yaifu dengan adanya ijab
dengan sebuah perkataan dan qabul dengan sebuah
perbuatan. Wadi'alr pun menjadi batal akadnya dengan
hal-hal yang dapat membatalkan akad wakalah, seperti
memalrzulkan (membatalkan) wadi'ah, gila, tidak sadar
dan kematian- Hal-hal yang membuat wadi'ah ifu batal
sebagaimana yang dapat membatalkan wakalah; karena
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pada hakikatnya bahwa
(perwakilan / p enguasaan)
ifu ia pun sama dengan
pembatalannya.

wadi'ah itu adalah wakalah
dalam penjagaan, maka dari
wakalah dalam hal akad dan

Penjelasan Hukum: Muamalah wadi'ah mengikuti
muamalah wakakh berkaitan dengan pembolehannya, akadnya

dan pembatalannya. Maka dari sini dapat dipahami bahwa wadi'ah
tidak sah akadnya kecuali dengan adanya ijab qabul.

Gambaran ijab dalam wadi'ah adalah si A menyerahkan

sebuah barang wadi'ah pada si B -dan ini berupa perbuatan juga-,

jika barang wadi'ah itu berupa mobil, lalu si A memasukkan mobil
tersebut ke dalam garasi mobil si B, sambil berkata pada si B, "lni

adalah mobilku, aku menjadikannya sebagai wadi'ah di tempat-
mu." Maka dengan ini telah sah proses ijabnya. Adapun proses
qabul dapat diungkapkan dengan berbagai redaksi perkataan yang

menunjukkan penerimaan wadi'ah tersebut, maka dengan itu telah
sah akad wndi'ahtersebut.

Pembatalan akad wadi'ah juga mengikuti segala sesuatu
yang dapat membatalkan wakalah. Maka ketika orang yang dititipi
ingin mengembalikan barang wadi'ah, batallah akad wadi'ah
tersebut, karena pada hakikatrya dia telah bersedekah (berderma)

dengan menerima wadi'ah itu. Begifu pula ketika si pemilik
wadi'ah meminta dikembalikannya wadi'ah itu dan membatalkan

akadnya, dia berhak melakukan itu karena dia adalah pemilik
wadi'ah tersebut, sebagaimana halnya wadi'ah pun menjadi batal
akadnya disebabkan gila, kematian atau tidak sadamya salah

seorang dari keduanya (yang menitip dan dititipi), karena
keberlangsungan akad itu mengharuskan terpenuhin5n syaraL
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syarat akad yang ada pada awal mula akad, dan batal akadnya

ketika ada hal-hal yang menghalangi sahnya akad pada awal mula

akad.

Maka ketika orang yang dititipi itu ingin menjauhkan dirinya
dari wadibh, hendaknya dia mengembalikan wadi'ah kepada

pemiliknya; ketika yang dititipi itu gila atau pingsan hendaknya

barang wadi'ah ifu dikembalikan kepada pengawas harta pemilik

wadi'ah; dan ketika yang menitip ifu rneninggal, hendaknya barang

wadi'ah itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Lalu jika yang

dititipi tidak melakukannya, maka dia telah menghapus

kepercayaan, dan dia harus menjaminnya, stahrsnya sama halnya

dengan orang yang merampas.

Ary-Syrrazi #B berkata: Pasal: Wadi'ah merupakan
sebuah amanat yang berada di tangan orang yang
dititipi, narnun 1ll<a umdi'ah tersebut rusak bukan karena
kelalaian yang dilakukan oleh orang yang dititipi, maka
wadi'ah tersebut tidak diganti, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Amr bin S1ru'aib, dari ayahnya, dari
kakeknya bahwa Rasulullah bersaMa,

"Barangsiapa dititipi sebuah titipan, maka tidak
ada kewajiban menjamin atas dirinya- " Hadits ini
diriwayatkan dari Abu Bakar, [Jmar, Ali, Ibnu Mas'ud
dan Jabir,ag. Dan ini juga merupakan pendapat yang
disepakati oleh para ulama. Selain ifu, karena orang
yang dititipi itu menjaga wadi'ah unfuk si pemilik, maka
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stafus tangannya yang dititipi itu adalah seperti tangan
si pemilik.

Sementara ifu, menjaga wadi'ah merupakan
bentuk kebaikan dan kebajikan, maka seandainya
wadi'ah ifu mendapatkan jaminan tanpa adanya
pengrusakan yang dilakukan oleh orang yang dititipi,
sudah dipastikan tidak akan ada yang mau menerima
wadi'ah. Dan hal itu dapat mengindikasikan pada
adanya pemufusan kebaikan.

Seandainya seseorang menitipkan wadi'ah, dan
mensyaratkan adanya jaminan unfuk wadi'ah tersebut
kepada yang dititipi, maka barang wadi'ah itu tidak
dapat diberikan iarninan, karena ifu rnerupakan amanat
sehingga ia tidak bisa diberikan jaminan dengan sebuah
syarat, sebagaimana sesuafu yang diberikan jaminan itu
tidak dapat menjadi suafu amanat karena sebuah syarat.

Jika wadi'ah yang dititipi itu herbentuk hewan)
melahirkan anak, maka anaknya pun menjadi sebuah
amanat, karena di dalamnya tidak ada penyebab yang
mewajibkan adanya jaminan, tidak karena dirinya
sendiri maupun karena ibunya. [-alu apakah boleh
orang yang dititipi itu menjaga anak dari wadi'ah iltrfi
Maka dalam hal ini ada dua pendapat;

1. Tidak boleh, bahkan hendaknya orang yang
dititipi harus memberitahu pemiliknya, sebagaimana
angin melemparkan sebuah pakaian di rumahnya.

2. Boleh, karena dititipkannya si ibu (maksudnya
wadi'ahl itu berarti dititipkan pula segala sesuafu yang
teriadi darinya.
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Penjelasan: Berkenaan hadits Amr bin Syr'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Al
Hafizh Ibnu Hajar mengomentari bahwa di dalamnya terdapat

kelemahan. Sementara ifu Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari
jalur lainnya dengan redaksi,

,P \ ),ot:*';ir * rU,-,It Jej;
.L*';ar,oL;Nr

" Tidak ada kewnjiban menjanin bagi peminjam 3nng tidak
bulchianat, dan tidak ada kamjiban jaminan bagi orang yang
dititipi wng tidak berkhianat." Ad-Daruquthni berkata, "Kami

meriwayatkan hadits ini hanya dari Syuraih, tidak secara mar{tt'-"
Sementara Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di dalam sanadnya

terdapat dua periwalrat yang dha'if"

Dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari hnu Amr dengan

redaksi,

"Barangsiapa tnng dititipi wadi'ah mal<a frdak ada

unfuk menjaminnya. " Dalam sanadnya terdapat Al
Mutsanna bin Ash-Shabbah, seorang periwayat yang matuk, dan
kemudian lbnu Lahi'ah me-mutaba'abnya dalam riwayat yang

disebutkan oleh Al Baihaqi. Sementara itu Abu Daud, At-Tirmidzi

-dia menilainya hasar dan hnu Hibban -dia men-shahih{<annya-

dari hadits Abu Umamah Al Bahili rS6 bahwa dia mendengar

Rasulullah S bersabda dalam haji wada',
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"Pinjaman itu dikembalikan pada pemiliknya tanpa jaminan

dan penjamin harus membayar apa yang dia jamin."

Hadits yang ada dalam pembahasan ini, yang diriwayatkan

oleh Ad-Daruquthni, ke-dha'if-annya ihr mengarah kepada hal

yang telah masyhur di kalangan ahli hadits, bahwa Amr bin

Syr'aib meriwayatkan dari ayahnya, dan ayahnya, S5m'aib,

meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash. Lalu

berkenaan pendengaran Syu'aib dari kakeknya ifu diperdebatkan,

padahal terjadinya pendengaran itu telah ditetapkan dalam dua

Hasyiah tafsir Al Qur'an karya Allamah Shiddiq Khan yang diberi

nama Fathul Bayan fi Maqashid Al Qur'an yang berasal dari

percetakan AI Imam.

Syu'aib adalah putera Muhammad bin Abdullah bin Arnr,

maka dhamir yang ada pada kata "kakeknya" dalam riwayat itu
kembali pada Syu'aib, bukan kepada Amr. Dan dimungkinkan

unfuk membawa dhamir ini pada Amr, lalu mengarahkan kata

kakek kepada Abdullah, karena kakek ayah juga dinamakan kakek

(untuk cicrt). Dan pada intinya pokok pembicarannya adalah

berkenaan fakta adanya pertemuan antara Syu'aib dengan

kakeknya dan dia mendengar hadits tersebut darinya. Bukan

mengarahkannya pada kakeknya Amr, Muhammad bin Abdullah

bin Amr, sementara ih.r telah ditetapkan bahwa Syr'aib pemah

bertemu dengan kakeknya dalam sebuah kabar yang telah kami

paparkan dalam Majmujuga.
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Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam pasal

ini diantarernya: Hadits pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada

kewajiban menjamin terhadap orang yang menjaga dan

mengamankan barang-barang orang lain, seperti wadi'ah maupun

orang yang meminjam. Sedangkan orang yang dititipi, telah

disepakati bahwa dia tidak dikenakan kewajiban untuk memberi

jaminan terhadap wadi'ah kecuali jika dia melakukan pelanggaran

kepada barang wadi'ah tersebut. Dan kesepakatan ini telah

dipaparkan dalam Al Bahr Az-Zakhkhar.

Apa yang telah diceritakan dari Al Hasan Al Bashri yang

menyatakan bahwa orang yang dititipi tidak memberikan jaminan

kecuali dengan adanya syarat penjaminan sebelumnya, ditakruilkan

kepada jaminan karena kelalaian bukan jaminan karena kejahatan

yang dilakukan secara sengaja. Padahal alasan adanya penjaminan

yang harus diwajibkan kepada yang dititipi ihr karena kejahatan

yang mana dengan ifu dia telah berkhianat, dan orang berkhianat

ifu harus menjamin serta bertanggung jawab terhadap barang yang

dititipkan padanya sebagaimana saMa beliau $,
d4oo*;,lir *L;;;t &\)

"Dan tidak diwajibkan jaminan atas orang yang dititipi yang

tidak berkhianat." Maka orang yang dititipi itu dikenakan

kewajiban untuk menjamin jika dia telah melakukan pengrusakan

dalam menjaga barang wadi'ah, karena ifu merupakan salah satu

bentuk dari pengkhianatan.

Orang-orang yang berpendapat bahwa hams adanya

jaminan pada barang wadi'ah, berpegang pada dalil hadits yang

diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri dari Samurah bin Jundub

dari Nabi S, beliau bersabda,
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"Tangan ifu bertanggung jawab atas segala sesuafu yang

telah dia ambil sampai dia mengembalikannya (pada pemiliknya). "
Sementara Abu Daud dan At-Tirmidzi menambahkan dalam hadits

ini: Qatadah berkata, "Kemudian Al Hasan lupa." lalu dia berkata,
"Dia (orang yang dititipi) adalah orang kepercayaanmu, tidak ada

kewajiban jaminan atas dirinya."

Al Maqbuli berkata dalam Al Manar, "Mereka menjadikan

hadits ini sebagai dalil untuk mewajibkan adanya penjaminan,

namun aku tidak melihat perintah ifu secara jelas, karena tangan
yang tepercaya (yang menjaga) juga bertanggungjawab atas apa
yang telah dia ambil sampai dia mengembalikannya, dan

seandainya tidak, maka tangan tersebut bukanlah tangan yang

tepercaya (yang menjaga). "

Akan tetapi yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah

apakah barang wadi'ah ifu diberikan jaminan jika ia msak tanpa
adanya pengrusakan yang disengaja, padahal tidak ada perbedaan

antara barang yang diberikan jaminan dan yang tidak diberi
jaminan kecuali hal ini. Adapun penjagaan maka ifu bersifat
musSttarak, dan ifulah yang ditunjukkan oleh kata ";F" dalam
hadits tersebut. Maka dari itu Al Hasan tidak lupa akan klaim

Qatadah saat dia berkata, "Dia adalah kepercayaanmu, maka tidak
ada kewajiban menjamin atas dirinya." Setelah periwayatan hadits

tersebut.

Asy-Syaukani mengatakan' Perkataan (Al Maqbuli),
"Karena tangan yang tepercaya ifu bertanggung jawab atas apa
yang telah dia ambil sampai dia mengembalikannya, dan jika tidak,
maka tangannya bukanlah tangan tepercaya." Mewajibkan adanya
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keterkaitan antara tidak adanya kerelaan dan tidak adanya

amanah, sehingga ketika ada kerusakan pada barang wadi'ah atau
pinjaman dengan cara apapun sebelum dikembalikan, mewajibkan

orang yang tepercaya keluar dari status tepercaya, dan hal ifu
dilarang. Akan tetapi yang mewajibkan untuk itu tiada lain

terjadinya kerusakan karena adanya pengrusakan atau pun
pengkhianatan, dan tidak ada perdebatan antara ulama bahwa hal

ifu mewajibkan adanya jaminan. Sementara perdebatan yang

terjadi antara ulama berkenaan kerusakan yang terjadi pada

wadi'ah atau pinjaman yang mana orang tepercaya ifu tidak keluar

dari stafus tepercaya, seperti kerusakan yang terjadi karena

sesuafu yang tidak dapat dia halangi, karena lalai, lupa, karena

bencana, pencurian, hilang tanpa adanya kelalaian, maka semua

ini mengakibatkan adanya kerusakan pada wadi'ah- Sementara

amanat pun masih tetap dijaga oleh orang yang telah dipercaya.

Keharusan yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah

adanya perintah akan suafu ketetapan, dan ifu adalah pemberian
jaminan atau penjagaan. Masing-masing dari keduanya bisa

diladikan ketetapan, namun keduanya tidak dapat ditetapkan

secara bersamaan, karena telah ditetapkan bahwa hal yang

diharuskan dalam hadits ini tidak bersifat umum. Oleh karena itu
barangsiapa yang menetapkan jaminan pada hadits ini, maka dia

mewajibkan adanya kewajiban jaminan atas orang yang dititipi dan

orang yang meminjam, sementara barangsiapa yang menetapkan

penjagaan dalam hadits ini, maka dia mewajibkan penjagaan pada

keduanya dan tidak mewajibkan adanya jaminan pada keduanya
jika terjadi kerusakan yang disertai penjagaan yang baik. Maka

dengan ini dapat diketahui bahwa diwajibkannya (jaminan) pada

orang yang tidak merusaknya bukanlah hal yang pantas dilakukan.
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Berkenaan adanya pertentangan antara pendapat Al Hasan

dengan periwayatannya itu telah ditetapkan dalam ushul bahwa

yang diamalkan ifu adalah yang berlandaskan riwayat, bukan

pendapat. Apalagi jika riwayat itu diperkuat dengan amalan para

sahabat dan pendapat mereka, diantara mereka adalah Abu Bakar,

Umar, Ali, hnu Mas'ud dan Jabir.

Diantara orang yang berpendapat bahwa wadi'ah ihl
amanat, yang mana kerusakan wadi'ah tidak mengakibatkan

adanya kewajiban menjamin bagi yang dititipi jika dia tidak berbuat

lalai adalah Syuraih, An-Nakha'i, Malik, Abu Az-Zinad, Ats-Tsauri,

AI Auza'i, AsySyafi'i, fuhhab Ar-Ra'yi, dan Ahmad. Namun

Ahmad memiliki riwayat lainnya, yang menyatakan bahwa jika

wadi'ah itu hilang diantara kumpulan harta orang yang difltipi,
maka dia harus menggantinya. Sebagaimana yang telah

diriwayatkan dari Umar bin Al l&aththab darinya bahwa dia

mengharuskan Anas bin Malik untuk menjamin wadi'ah yang telah

hilang diantara kumpulan hartanya. Dan para murid Ahmad lebih

mengunggulkan pendapat jumhur daripada pendapat ini.

Yung menjadi dalil kami (dalam pendapat tidak adanya

kewajiban menjamin wadi'ah bagi yang dititipi) adalah; bahwa

Allah $ menamakan wadi'ahsebagai amanat, dan sebuah jaminan

ifu menghilangkan amanat.

Dalil kami lainnya adalah hadits Amr bin Syu'aib dan

lainnya, serta amalan para sahabat dan juga para imam ahli ilmu
yang telah kami sebutkan.

Disamping ifu, karena orang yang dititipi, menjaga wadi'ah
itu untuk pemiliknya, dengan menerima wadi'ah dia melakukan

sedekah dan tidak ada manfaat yang datang kepadanya dengan

adanya penitipan wadi'ah tersebut, maka seandainya jaminan ifu
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diwajibkan terhadap orang yang dititipi, pasti banyak orang yang

tidak akan mau menerima wadi'ah. Dan itu berbahaya, karena

manusia membutuhkan muamalah wadi'ah.

Adapun yang diriwayatkan dari Umar, maka itu dibawa

kepada kelalaian yang telah dilakukan oleh Anas dalam menjaga

wadi'ah tersebut, sehingga hal itu tidak menafikan apa yang telah

kami paparkan.

Cabang: Jika pemilil< wadi'ah mensyaratkan adanya

jaminan wadi'ah kepada orang yang dititipi, lalu orang 5ang dititipi
ifu menerimanya dengan berkata, "Aku menjaminnya," maka dia

tidak wajib menjaminnya. Demikianlah pendapat yang dianut oleh

Ahmad, Ats-Tsauri, Ishaq dan hnu Al Mundzir, Ahmad berkata,
"Jika yang dititipi mengatakan, 'Aku menjaminnya' lalu owdiiah itu

dicuri, maka dia tidak harus menjaminnya." Begitu pula segala

sesuafu yang asalnya adalah amanat, seperti muamalah

mudharabah (bagi hasil), harta syarikat (persyarikatan atau

perkongsian), pegadaian dan wal<alah-

lbnu Hazm mengatakan bahwa kecenderungan orang yang

dititipi ini pada hal lain yang tidak diwajibkan oleh nash untuk

mengambilnya adalah haram, padahal telah diriwayatkan secara

shahih dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia mewajibkan adanya

penjaminan pada wadi'ah (pada kisah dengan Anas bin Malik), dan

sementara itu telah diriwayatkan darinya dan dari yang lainnya

bahwa wadi'ah itu tidak diberikan jaminan.

Dalil kami, bahwa si pemilik wadi'ah mensyaratkan adanya

jaminan pada sesuafu yang tidak ada penyebab jaminannya, maka

jaminan tersebut tidak menjadi keharusan bag, orang yang

dititipinya. Kasusnya sann dengan si pemilik mensyaratkan
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jaminan pada sesuafu yang rusak di tangan pemiliknya, karena

orang yang dititipi itu menempati tempat si pemilik wadi'ah dan

sebagaimana sesuatu yang dijamin itu tidak akan berubah menjadi

sebuah amanat karena sebuah syarat.

Cabang: Jika wadi'ah yang berupa binatang tunggangan,

atau binatang temak, atau seorang budak melahirkan anak, maka

yang dilahirkan wadi'ah itu menjadi amanat, karena tidak ada

sebab darinya dan tidak pula ada sebab dari ibunya yang

mewajibkan adanya jaminan. Apakah boleh orang yang dititipi itu
menjaganya (menahannya) mengingat dia merupakan sebuah

tambahan yang melebihi jumlah titipan yang ada padanya?

Maka berkenaan halini ada dua pendapat:

Pertama, tidak boleh, bahkan dia wajib memberitahu

pemiliknya, sebagaimana halnya angin menerbangkan sebuah

pakaian hingga ke dalam rumahnya.

Kedua, dia boleh tetap menjaganya, karena dititipkannya

ibunya (binatang), dititipkan pula segala sesuatu yang keluar

darinya, Wallahu A'lam.

Cabangr Madzhab Malikiyah menjelaskan berbagai bentuk

kelalaian pada wadi'ah dengan mengatakan: Wadi'ah harus

diberikan jaminan dengan jatuhnya sesuatu pada wadi'ah tersebut

akibat dirinya, yaifu dari tangan orang yang dititipi meski itu
karena kesalahan, karena kesalahan itu seperti sengaja dalam

harta. Sementara ifu kami menambahkan redaksi "darinya" untuk
menjelaskan tujuannya, karena tangan rnempakan tempat dari

sebuah kelalaian. Namun wadi'ah itu tidak diberikan jarninan jika
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pecah karena memang membutuhkan untuk dipindahkan ke

tempat yang memiliki kualitas yang sama dengan tempat
sebelumnya. Sementara jika tidak perlu dipindahkan, Ialu orang
yang dititipi ifu memindahkannya, atau memang perlu dipindahkan
namun dia memindahkannya ke tempat lrang memiliki kualitas
yang lebih rendah daripada tempat sebelumn5a, maka dia harus
menjamin wadi'ah itu jika pecah. Pemindahan ke tempat yang

sama kualitasnya dengan tempat sebelumnya ifu beracuan pada

anggapan setiap orang bahwa pada tempat tersebut tidak ada hal
yang dapat melalaikan (merusak) wadi'ah,lalu kami menambahkan

dengan harus adanlra kebufuhan unfuk pemindahan uadibh yang

mangharuskan unfuk dipindahkan.

Selain iht, wadi'ah juga hanrs diberikan jaminan jika orang
yang dititipi mencampuri wadibh ifu dengan barang-barang

lainnya yang mustahil untuk dipisahkan jika telah dicampur.

Asy-Syirazi e, berkata: PasaL Diantara hal-hal
yang berkaitan dengan umdi'ah aku melihat bahwa, iika
orang yang menitip tidak menenfukan suafu tempat
penjagaan, maka lrang dititipi harus menjaga wadi'ah
tersebut di tempat penjagaan yang memiliki kualitas
yang sama dengan yang sebelumnya. Jika oremg yang
dititipi menangguhkan penjagaan wadi'ah tersebut,
maka dia harus menjaminnya, karena dia meninggalkan
penjagaan tanpa adanya udzur, sehingga dia harus
menjamin wadi'ah tersebut- Jika dia meletakkan
wadi'ah di tempat penjagaan yang berkualitas sama
dengan sebelumryna maka dia harus menjamin, karena
penitipan itu menghamskan adanSn penjagaan (yang

Zg ll ,U Uoj*u'SyarahAt ifitthadzdzab



lebih dari sebelumnya). Namun jika yang menitip
mengkhususkan agar wadi'ah diberikan penjagaan yang
sama dengan kualitas sebelumnya, lalu jika yang dititipi
ifu meninggalkan wadi'ah itu di tempat yang merniliki
kualitas penjagaan lebih rendah dari itu, maka dia telah
berbuat lalai, sehingga dia hams meniamin wadi'ah
tersebut:

Dan iika oftmg yang dititipi itu meletakkan
wadi'ah tersebut di tempat yang memiliki kualitas
penjagaan lebih baik dari sebelumnya, maka dia tidak
menjaminnya, karena pada hakikatnya orang yang
ridha dengan penjagaan yang kualitasnya sama (dengan

sebelumngn) akan ridha juga dengan kualitas penjagaan
yang lebih baik darinya.

Jika orang lpng menitipkan wadi'ah berkata,
"Jangan men[Juncinya!' namun yang dititipi
menguncinya. Atau yang menitip berkata, 'Jangan
kunci dengan gembok!" namun yang dititipi
menguncinya dengan dua gembok. Atau oftrng yang
menitip berkata, 'Jangan tidur di atasnya!' narnun
yang yang dititipi tidur di atasnya, maka berkenaan hal
ini madzhab kami berpendapat bahwa or.rng dititipi
tidak menjamin wadi'ah tersebut karena dia
memberikan tambahan penjagaan. Sementara sebagian
sahabat kami ada yang berpendapat bahwa orang yang
dititipi harus meniamin wadi'ah tersebut, karena fidak
secara langsung dia telah membangunkan pencuri unfuk
mendatanginya dan menyerbunya.
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Pasal: Jika orang lpng menitip menenfulnn
tempat penjagaanya, lalu dia berkata, "Jagalah ia
(wadi'ahl di mmah ini!" namu.n orang yang dititipi
memindahkann5n ke tempat lpng merniliki halitas
penjagaan lebih rendah daripada rumah itu, maka dia
harus menjamin umdi'ah tersebut, karena siapa saja
yang ridha dengan sebuah tempat penjagaan maka dia
tidak akan ridha dengan tempat penjagaan yang
berkualitas lebih rendah dari itu. Sedangkan jika orang
yang dititipi memindahkannya ke tempat penjagaan

!/ang lnralitasnya sarna atau bahlon lebih baik
penjagaannya, maka dia tidak hams menjamin wadi'ah
tersebut, karena orang lrang ridha dengan sebuah
tempat penjagaan, maka dia akan ridha dengan tempat
penjagaan yang memiliki kualitas lpng s€rrna, apalagi
dengan tempat yang memiliki kualitas yang lebih baik
darinya.

Jika orang yang menitip berkata, 'Jagalah
wadi'ah ini di rumah ini dan jangan memindahkannya!"
narnun orErng yang dititipi memindahkannya ke tempat
yang berkualitas lebih rendah darinya, maka dia harus
menjamin wadi'ah tersebut, karena si pemilik tidak
akan ridha dengan tempat penjagaan yang berkualitas
lebih rendah darinya- Sementara jika orang yang dititipi
memindahkannya ke tempat penjagaan yang berkualitas
sama atau yang lebih baik penjagaannya, maka
berkenaan hal ini terdapat dua pendapat;

Abu Sa'id Al Isthakhri berpendapat bahwa yang
dititipi tidak dikenakan kewajiban untuk menjamin
wadi'ah tersebut, karena dia menempatkannya ke
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tempat yang memiliki kualitas yang sarna, maka hal itu
sempa dengan jika dia tidak diberikan larangan untuk
memindahkannya.

Sementara Abu Ishaq berpendapat bahwa orang
yang dititipi harus menjamin wadi'ah tersebut, karena si
pemilik melarang unfuk memindahkannya.

Namun iika orang yang dititipi takut terjadi
pencurian atau kebakaran seandainya wadi'ah tersebut
masih ditempatkan di tempat yang telah ditentukan
oleh si pemilik, aku melihat bahwa jika larangan ifu
muflak maka dia harus memindahkannya dan dia tidak
harus menjaminnga, kirena larangan unfuk
memindahkannya ifu bertuiuan unfuk kehati-kehatian
dalam penjagaannyra, sementara kehati-hatian dalam
kasus ini adalah dengan memindahkan wadi'ah
tersebut, sehingga dia harus memindahkannya. Dan jika
dia tidak memindahkanryn hingga umdi'ah tersebut itu
rusak, maka dia hanrs menjaminnya, karena dia telah
berbuat lalai dengan membiarkannya.

Jika si pemilik berkata, "Jangan memindahkan-
nya, meski kamu khawatir ia akan rusak-' narnrn yang
dititipi memindahkannya, maka dia fidak diwajibkan
menjamin wadi'ah tersebut, karena dia menambahkan
kebaikan padanya, dan seandainya dia membiarkannya
hingga wadi'ah tersebut rusak, maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat;

1. Abu Al Abbas dan Abu Ishaq berpendapat
bahwa oftmg yang dititipi tidak menjamin wadi'ah
tersebut, karena pelarangan si pemilik ifu dibarengi
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dengan rasa takut lpng membebaskan orang lpng
dititipi dari memberikan iaminan.

2- Sementara Abu Sa'id Al Isthakhri berpendapat
bahwa yang dititipi harus memberikan jaminan, karena
pelarang.rnnya dari memindahkan ifu bersamaan
dengan adanya rasa takut !/ang fidak memiliki hukum,
selain ifu karena ia bertentangan dengan sgnriat- Mal<a

kasus ini sama seperti iika si pemilik fidak memberikan
pelarangan. AlGn tetapi pendapat yang pertama ifu
yang lebih kuat, karena jaminan itu wajib menjadi
haknya dan gugur dengan perkataanrya meski itu
bertentangan dengan qrariat, seperti jika dia berkata
pada orang lain, 'Potonglah atau habiskan
hartaku!"

Penjelasan: Kata 3*t adalah sebuah tempat yang

berfungsi turfuk memberikan penjagaan, jamaknya adalah ;rri,(,
seperti kata $.;' yang jamaknya adalah J(J'li, disebutkan 'o:i?i

L6Ji, artinya aku menempatkannya dalam tempat penjagaan.

Dikatakan ?; T? untuk penegasan, sebagaimana dikatakan i,:et
'i* dia menjaga dari ini atau mernberikan pemeliharaan.

Penjelasan Hukum: Jika pemilik wadi'ah tidak

menenfukan tempat penjagaan wadi'ah tersebut, maka yang

dititipi harus berusaha menjaganya dengan penjagaan yang

kualitasnya sarna dengan penjagaan sebelumnln.

Jika si pemilik mensyaratkannya unfuk menjaga vndi'ah
yang berupa minyak zaifun dan minyak samin dalam sebuah
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kaleng, narnun dia malah menempatkan wadi'ah tersebut di dalam

sebuah (botol) kaca yang membutuhkan penjagaan dari kebocoran,

lalu kemudian botol kaca ifu pecah, maka dia harus menjamin

wadi'ah tersebut karena dia telah menyelisihi perintah si pemilik.

Tapi jika si pemilik memerintahkannya untuk menjaga wadi'ah

dalam botol kaca, lalu botol kaca tersebut pecah, maka dia tidak

dikenakan kewajiban unfuk menjaminnya. Dan jika dia menentang

perintah si pemilik dengan menjaganya pada tong atau kaleng, dan

membuat timbangan dan wazannya tidak berkurang, maka dia

telah menambahkan kebaikan (dalam penjagaan) dengan

penentangan perintah ini dan dia tetap menjalankan amanatrya.

Lalu, jika si pemilik memerintahkan untuk menjaga wadi'ah

tersebut di dalam lanlit, namun dia menjaganya dalam kain, maka

dia harus menjamin wadi'ah tersebut.

Dalam kasus jika si pemilik memerintahkan orang yang

dititipi unhrk tidak mengunci ovadi'ah tersebut, narnun dia malah

menguncinya, atau si pemilik memerintahkannya unfuk tidak

menguncinya dengan dua gembok, namun dia malah menguncinya

dengan dua gembok, atau jika si pemilik berkata padanya,

"Janganlah kamu menidurinya!" namun dia malah menidurinya;

maka zhahir madzhab kami menyatakan bahwa tdak ada

kewajiban menjamin atas orang yang dititipi, karena semua ifu

merupakan perantara-perantara yang berfungsi memberikan

penjagaan ekstra pada wadi'ah.

Sementara ifu sebagian sahabat kami ada yang

berpendapat bahwa orang yang dititipi itu harus dikenakan

kewajiban menjamin wradi'ah tersebut, karena kehati-hatian

yang ektsra yang dia lakukan, atau dirinya tidur di atas kotak
penjagaan, atau perhatiannya yang amat kuat terhadap uadi'ah
tersebut dapat menguatkan perhatian para pencuri unfuk
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mendatanginya. Dan sebagian murid Ahmad berpendapat bahwa
jika yang dititipi itu berlebihan menjaganya tanpa adanya sebuah

kebufuhan, maka dia harus menjamin +ndi'ahtersebut.

Cabang: Jika si pemilik menentukan sebuah tempat
penjagaan pada yang dititipi, lalu iika yang dititipi itu
memindahkannya ke tempat yang lebih rendah kualitas
penjagaannya, maka dia dikenakan kewajiban untuk menjaminnya.
Tapi jika dia memindahkann5ra ke tempat lnng lqnlitas
penjagaannlra sarna dengan 3zang ditenfukan atau kepada 5nng
lebih baik dari yang ditentukan, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat;

Pertama, pendapat Abu Sa'id Al Isthakhri: Orang yang

diUtipi tidak menjaminnya, karena ada bedanya antara dua tempat
penjagaan tersebut, maka stafusnya seakan-akan dia tidak
memindahl<an wadi'ah tersebut, atau seakan-akan si pemilik tidak
menentukannya, atau tidak melarangnga untuk memindahkannya
dari tempat yang telah dia tentukan.

Kedua, pendapat Abu Ishaq Al Marwazi: Orang yang

dititipi harus menjaminnya, karena si pemilik melarangnya
memindahkan wadi'ah tersebut. Maka jika dia menentang perintah
tersebut, dia berpindah dari menjalankan amanat kepada
memberikan jaminan.

Cabang: Jika tempat yang telah ditentukan oleh si pemilik
dapat membawa wadi'ah tersebut pada bahaya kebakaran,
pencurian atau banjir yang bisa merusaknya, aku melihat bahwa;
jika pelarangannya itu disebutkan secara mutlak dengan berkata,
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"Jangan memindahkannya dari sini!" maka dia (yang dititipi) harus
menentang perintahnya, karena larangan maksud dari larangan
tersebut adalah peringatan dan berhati-hati dalam menjaganya.
Dan jika dia tidak memindahkannya sampai undi'ah tersebut
rusak, maka dia harus menjaminnya, karena telah melalaikannya
dengan membiarkannln rusak dan hanctr.

Cabang: Jika si pemilik berkata pada yang dititipi,
"Jangan memindahkannya, meski kamu takut ia hancur!" lalu yang

dititipi takut qndi'ah tersebut rusak sehingga dia memindahkannya,
maka dia tidak dikenakan kewajiban untuk menjaminnya karena
melanggar perintah si pemilik, karena dia telah menambahkan
kebaikan pada uadi'ah tersebut.

Adapun jika dia tidak memindahkannya, hingga
mengakibatkan vndibh tersebut msak, maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat;

1. Abu Al Abbas bin Syurarj dan Abu Ishaq berpendapat
bahwa dia tidak wajib menjaminnya, karena pelarangan si pemilik
yang disertai rasa khawatir rusak pada otmdi'ah, telah membebas-
kannya dari kamjiban menjamin.

2. Abu Sa'id Al Isthakhri berpendapat bahwa dia harus
menjaminnya, karena pelarangan si pemilik ini bertentangan
dengan tanggung jawab orang yang diberikan amanat dalam
berijtihad. Disamping itu tidak ada pelalaian secara syariat.
Sehingga larangan itu udal( memiliki hukum dan seolah-olah
lamngan itu tdak pemah ada.

Syaikh Abu Ishaq Asy-syirazi mengunggulkan pendapat
yang pertama, karena pelarangan si pemilik seperti ini telah
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-_______-

menghilangkan haknya dalam mendapatkan jaminan vndi'ah
tersebut, meski ifu menentang qnriat, sebagaimana ,ila dia

memerintahkan orang lain unfuk memotong tanganngra atau

menghabiskan hartanya, maka dia tidak mendapatkan jaminan

(kompensasi), dan yang memotongnSn pun mendapatkan dosa.

Inilah pendapat png dianut oleh madzhab Harnbilah.

Cabang: Dalam perkataan Aqrs]rafi'i berkenaan ovadi'ah,

"Jika seseorang menitipkan wadi'ah kepada seseoftmg, lalu orang
yang dititipi ifu berkata, 'Kamu memerintahkanku unfuk

memberikan umdi'ah ifu pada si Fulan, maka aku pun memberikan
padanya'-"

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkataan yang dijadikan

pegangan adalah perkataan pemilik wadi'ah, sementara yang

dititipi hams menjamin wadi'ah tersebut. Dan pendapat inilah yang

dianut oleh Abu Yusuf.

Sedangkan Ibnu Abu I ails berpendapat bahwa perkataan

yang dijadikan acuan adalah perkataan orang yang dititipi, dan dia
tidak dikenakan katajiban unfuk menjamin wadi'ah tersebut,

namun dia harus bersumpah. Kemudian dia berkata, "Dan jika

seseorang menitip wadi'ah pada seseorang, lalu keduanya saling

membuat kesepakatan atas wadi'ah tersebut. Kemudian yang

dititipi berkata,'Kamu memerintahkanku untuk menyerahkannya

pada seseorang, maka aku pun menyerahkannya padanya'.

Namun pemilik wadi'ah mengingkari klaimnya, maka dalam kasus

ini yang perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataannya

(maksudnya perkataan si pemilik), dan yang dititipi wajib

memberikan bukti atas klaimnya."
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Jika si A menitipkan wadi'ah kepada si B, lalu datang si C

yang mengklaim wadi'ah tersebut, lalu si B berkata, "Aku tidak

tahu diantara kamu berdua yang menitiplan wadi'ah ini padaku,"

sementara dia enggan menerima sumpah keduanya dan salah safu

keduanya pun tidak memiliki bukti. Maka dalam kasus ini Abu

Hanifah rg berpendapat bahwa hendaknya orang yang dititipi itu

memberikan wadi'ah tersebut pada keduanya setengah bagian-

setengah bagan dan memberikan jaminan unfuk keduan5n

setengah bagian lainnln, karena dia telah merusak apa yang telah

dititipkan dengan ketidaktahuannya itu.

Tidakkah kamu melihat jika dia (orang yang dititipi) berkata,

"Orang ini png telah menitipkan wadi'ah ini padaku." Namun

kemudian dia berkata, "Aku telah keliru, tapi orang ini png
menitipkannya unfukku." Maka dia harus menyerahkan wadi'ah

tersebut pada yang dia funiuk pertama kali dan memberikan
jaminan owdi'ah tersebut pada yang lainnp dengan owdi'ahyang
serupa, karena perkataannya itu telah merusak wadi'ah tersebut.

Begitu pula pada kasus yang pertama, dia merusaknya dengan

ketidaktahuannya. Dan inilah pendapat yang dia ambil.

Sementara pada awalnya Abu Yusuf berpendapat pada

kasus pertama, "Orang yang dititipi tidak dikenakan ka,rnjiban

menjamin, adapun wadi'ah dan mudhan6afr dibagikan pada kedua

orang lnng mengklaim tersebut setengah bagian-setengah bagian."

AslrSyirazi e berkata: Pasal: Jika seseorang
menitipkan sesuatu, lalu orang yang dititipi mengikat
barang tersebut di lengan bajun3n, maka dia tidak hanrs
menjamin wadi'ah tersebut. Namun jika dia
meninggalkannya di lengan baju tanpa mengikatnyra,
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aku melihat bahwa jil<a wadi'al, itu ringan yang apabila
ia jatuh tidak diketahui jatuhgn, maka dia hams
menjaminn!,ur, karena dia telah berbuat lalai dalam
menjaganya. Tapi jika wadi'ah tersebut berat yang
mana apabila jatuh dapat diketahui, maka dia tidak
hams menjaminnya, karena dia tidak berbuat lalai.

Seandainya wadi'ah itu diletakkan di kantong, jika
kantong dikancingkan atau bukaan kantongnya sempit,
maka dia tidak harus menjamin wadi'ah tersebut,
karena wadi'ah ifu tidak akan diperoleh dengan tangan.
Sementara jika kantong tersebut lebar dan fidak
dilrancingkan, maka dia harus menjamin wadi'ah 7trt,

karena tangan or:rng lain dapat mendapatkannya.

Jika si pemilik menitipkan sesuatu dengan
berkata, 'Ikatlah wadi'ah tersebut pada lengan
bajumu!" narnun dia (yang dititipi) malah memegangnya
di tangannya, lalu wadi'ah tersebut rusak, maka dalam
kasus ini Al Muzani berpendapat bahwa orErng yang
dititipi fidak dikenakan kewajiban menjamin wadi'ah.
Sementara itu Ar-Rabi meriwaSntkan dalam AI Umm
bahwa dia harus menjaminnln.

Diantara sahabat kami ada yang berpendapat
bahwa kasus dalam tersebut terdapat dua pendapat;

Pertama, dia (yang dititipi) tdak menjaminnya,
karena tangan lebih baik penjagaannya daripada lengan
baju, disamping itu karena wadi'ah terkadang bisa
dicuri dari lengan baju sementara fidak dapat dicuri dari
tangan-
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Kedua, orang yang dititipi harus menjaminnya,
karena lengan baju lebih baik peniagaannya daripada
tangan, itu disebabkan penjagaan dengan tangan harus
dalam keadaan ingat (akan wadi'al), fidak boleh lupa-
Sementara penjagaan dengan lengan baju dapat
dilakukan, baik dalam keadaan lupa maupun ingat.

Diantara sahabat kami ada lpng berpendapat
bahwa jika orang yang dititipi nrengikat wadi'ah dt
lengan bajun3ra, kemudian dia rnemegangnlp dengan
tangannS;a mal<a dia tdak hanrs menjamin udi'ah
tersebut, karena penjagaan tangan lpng disertai lengan
baju lebih baik daripada hanya dengan lengan baju saia.

Dan seandaiqTa dia menempatlran udi'ah itu di
tanganngra, lalu tdak mengikatnSTa di lengan baiunga,
malla dia harus menjamin udi'ah tersebut, karena
lengan baju lebih baik penjagaanrryTa daripada tangan-
Dan dua riwapt dibawa kepada dua keadaan ini.

Jika si pemilik meminta orang !/ang dititipi unhrk
menjaga udi'ah di kantongn3Ta, n unun dia
meniagangn di lengan bajungra, maka dia hanrs
meniaminnlira, karena kantong ifu lebih baik
penjagaannSTa daripada lengan baiu. Selain itu, karena
terkadang dia (orang lpng dititipi) mengulurkan lengan
baju ihr, sehingga terjadilah apa lpng fidak teriadi pada
lrantong.

Jilra si pemilik berkata, 'Jagalah ia di rurnah!'
namun oftmg lrang dititipi mengikatqTa pada
pakaiannSTa dan dia kehrar nrmah, rnaka dia lnrus
menjamin udi'ah tersebut. Karena nmrah lebih baik
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penjagaanngn. Namun jika dia mengikatnSTa pada
bagian tubuhn3p, lalu seandain3n ikatan tersebut ada
pada bagian tuLrrg rusuk, maka dia tidak diwajibkan
menjamin wadi'ah, karena ihr lebih baik penjagaannya
daripada rumah. Sementara jika ikatan ifu ada pada sisi
lainnla, maka dia. hanrs menjamin umdi'ah, karena
rumah lebih baik daripadanya.

Jika si pemilik menyerahkan wadi'ah pada orang
yang dititipi di pasar dengan berkata, 'Jagalah ia di
dalam mmah!" [-alu orirng ]/ang dititipi ifu berdiri dan
pergl ke mmahnyra, lalu dia menjaganya, maka dia tidak
dikenalran unfuk memberi jaminan. Sementara jika dia
duduk di pasar dan berleha{eha di sana, maka dia
hanrs menjamin wdi'ah, karena dia telah menjaganya
di tempat yang lebih rendah kualitas penjagaannya
daripada rumah-

Jika si pemilik menitipkan sebuah cincin dengan
berkata, 'Jagalah ia pada iari manis!' namun lpng
dititipi menempatkannya pada jari kelingki.g, maka dia
harus menjaminnlra- Karena penjagaan jari kelingking
tidak sama dengan jari manis, selain ifu karena jika
cincin dikenakan pada jari kelingking maka space cincin
itu lebih luas dan itu memudahkan cincin unhrk iatuh-

SeandainSn si pemilik berkata, 'Kenakanlah
cincin itu di jari kelingkingmu!' namun dia malah
mengenakannya pada jari manis, maka dia tidak harus
menjaminnyra, karena jari manis memberikan penjagaan
yang lebih baik daripada jari kelingking dan ia lebih
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kuat sehingga jika cincin itu dikenakan padanya itu
akan lebih menjagan3p.

Jika si pemilik berkata, "Kenalranlah ia di jari
kelinghngmu!' namun dia mengenakannyia pada jari
rurnis, lalu cincin ifu pecah, rnalo dia hanrs
menjarninnya, karena dia telah melanggar perintah si
pertilik.

Penjelasan: Hukum-hukum dalam pasal ini secara ringlos

berkenaan pelanggaran Snng dilakukan oleh orang yang dititipi

terhadap perintah orang yang menitip, baik berupa peremehan,

kelalaian atau hal lain yang dapat mengakibatkan nrsakngn

u,adi'ah, yarg mana kesemua itu marajibkan orang yang dititipi

menjamin wadi'ah tersebut dalam berbagai gnng telah

dipaparkan oleh penriis. Karena jika si pemihk wadi'ah berkata,

"lkatlah dirhamdirham ini di tengan bajumu!" narnun png dititipi

malah menjaganla di tangannya, yang mengakibatkan dirham-

dirham tersebut hilans karena longgamya tangannya, atau sela-sela

jarinya melebar karena tidur, lalai, atau lupa, maka dia hanrs

meniamin udi'ah tersebut, karena hillangnln dirhamdirham

tersebut disebabkan pelanggarannya terhadap perintah pemilik.

Jika si pemilik berkata padanya, "lkatlah udi'ah itut"

namun yang dititipi tdak mengikatrya, maka dia hanrs

menjaminnya. Dan seandainya si pemilik berkata, "Simpanlah

uradi'ah itu pada lingkaran serbanmu!" namun png dititipi udak

mengikat dengan ktrat serban tersebut, malra dia harus menjamin

udi'ah tersebut. Demikianlah pendapatrla. Sementara kantong

menunrt mereka dalah 1ang tidak tertuka di atas leher (dada).
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Allah & berfirman "Dan hendaklah mereka menutupkan kain

kudung ke dadanya. "(Qs. An-Nuur l24l:31l,.

Ary-Syrrazi #B berkata: Pasal: Jika orang yang
dititipi itu hendak rnengadakan perjalanan, lalu dia
mendapati pemilik wadi'ah atau perwakilannya, maka
hendaknya dia menyerahkan wadi'ah tersebut padanya.
Namun jika dia tidak mendapati si pemilik wadi'ah atau
perwakilanngd, maka hendaknya dia menyerahkan
wadi'ah tersebut kepada sang hakim, karena tidak
mungkin dia dilarang unfuk mengadakan perjalanan.
Sementara ifu pemilik wadi'ah atau perwakilannya tidak
mampu unfuk meniaganya. Maka dari ifu dia harus
menyerahkan wadi'ah pada hakim. Kasusnya sarna

dengan seseorang mengkhithbah seorang wanita,
sementara walinya tidak ada, maka hakim yang
menggantikannya unfuk menikahkannya.

Tetapi iika dia menyerahkan wadi'ah kepada
hakim padahal si pemilik atau wakilnya ada, maka dia
harus menjamin wadi'ah tersebut, karena hakim tidak
memiliki kuasa selama masih ada pemilik wadi'ah atau
wakilnya, sebagaimana dia tidak memiliki kuasa untuk
menikahkan wanita bersamaan dengan hadimSn wali si

wanita atau perwakilannya.

Dan seandainya tidak ada sang hakim fiug. tidak
ada pemilik wadi'ah atau perwakilannya), maka
hendakya dia menyerahkan wadi'ah pada orang yang
tepercaya, karena Nabi $ pemah memiliki barang-
barang wadi'ah, ketika beliau hendak hijrah, beliau
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menyerahkan semua wadi'ah ifu kepada Ummu Aiman,
dan rneminta Ali menggantikan beliau untuk
mengembalikan semua wadi'ah tersebut.

Namun iika dia menyerahkan undi'ah kepada
orang tepercaya padahal masih ada sang hakim, maka
dalam kasus ini ada dua pendapat;

Pertama, dia tidak dikenakan kewajiban
menjaminnya. Inilah isi nash secara zhahir. Dan ini
merupakan pendapat Abu Ishaq, dia berpendapat
karena dia ifu tepercagn sehingga dia serupa dengan
seorang hahim.

Kedua, dia dikenakan kerrajiban menjamin
wadi'ah, dan ini adalah zhahir pendapatngn dalam
pembahasan gadaian. Ini juga merupakan pendapat
Abu Sa'id Al Isthakhri, karena amanat sang hakim ihr
bisa dipastikan, sementara amanat orang tepercaSra

belum bisa dipastikan, maka tidak boleh meninggalkan
yang sudah pasti dengan yang tidak pasti sebagaimana
nash tdak ditinggalkan untuk sebuah iitihad.

Jika fidak ada orang yang dapat dipercaln, maka
dia harus membawa wdi'ah tersebut dalam
perjalanannya, karena perialanan dalam keadaan
seperti ini lebih berhati-hati; namun jika dia mendapati
pemilik wadi'ah, perwakilannla, seoftmg hahm atau
oftmg yang tepercaln, tapi dia membawa uradi'ah
dalam perialananngra, maka dia hams menjamin umdi'ah
tersebut, karena penitipan ifu rnengharuskan adanya
peniagaan dalam sebuah tempat peniagaan. Sementara
perjalanan bukan termasuk tempat-tempat 57ang
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memberikan penjagaan, maka tidak boleh dibawa dalam
perjalanan kecuali dalam keadaan darurat.

Jika dia mengubur wadi'ah tersebut, kemudian dia
mengadakan perjalanan, aku melihat bahwa, jika dia
mengubumya di tempat yang mana tidak ada campur
tangan (pertolongan) seorang pun di dalamnya, maka
dia harus menjaminnya, karena segala sesuafu yang
dapat diperoleh oleh tangan dimungkinkan unfuk
diambil.

Jika dia menguburkannya di tempat lpng
berpenghuni, lalu dia tdak memberitahukan
keberadaan utadi'ah tersebut pada seor.rng pun, maka
dia harus menjaminnya; karena barangkali dia
meninggal di perjalanan sehingga mengakibatkan
wadi'ah tersebut tidak sampai pada pemilikn5p.

l.alu jika dia memberitahu keberadaan wadi'ah
tersebut kepada orang yang tidak tinggal di tempat
tersebut, maka dia hams meniamin wadi'ah, karena
segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu dipelihara
oleh seor.rng penjaga. Dan jika dia memberitahukan
keberadaan wadi'ah tersebut kepada orang yang tinggd
di tempat penjagaan (yang dikubur), namun tidak
memiliki kridibilitas yang baik, maka dia dikenakan
kewajiban unfuk menjamin wadi'ah, karena dia telah
menawarkan wadi'ah itu untuk diambil. Tapi jika dia
orang yang memiliki kridibilitas yang baik, maka
kasusnya sama dengan jika dia menitipkannya kepada
seorang yang tepercaya, kemudian dia mengadakan
perjalanan. Dan kami telah menjelaskan hukum orang
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yang dititipi wadi'ah, kemudian dia mengadakan
perialanan.

Penielasan: Ummu Aiman adalah Barakah binu

Tsa'labah bin Amr maulah (bekas budak) Rasulullah,$, beliau

malarisinln dari ayah beliau. Dia adalah ibu Usamah bin Zaid

kekasih Rasulullah dan putera kekasihrrya. Zaid bin Haritsah

menikahi Ummu Aiman setelah Abu Aiman yang merupakan

orang Habasyi. Rasulullah $ pemah bersabda,

,l . o. 9l . . r1 tl
q/l J4 ,,'l iJ^r-l ll

"Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku."

Ummu Aiman berhijrah setelah Rasulullah $ bersama

Aisyah, Asma, Zaid dan Usamah. Ummu Aiman mendatangi

Madinah ketika masjid sedang dibangun. Saat dia berhijrah, dia
pemah kehausan, lalu diturunkanlah ember dari langit yang berisi

air, dia pun meminum darinya, maka setelah ifu dia tidak kehausan

sama sekali; dia berkata, "Aku tidak pemah kehausan setelah

"peristiwa ifu. Dan aku pemah berpuasa di siang hari yang amat
pil6, namun aku tidak merasa kehausan."

Meskipun khabar ini tersiar dalam berbagai buku fiqih,

namun ia tidak ada dalam kutub As-Sittah, tidak ada dalam

Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Daruquthni,

Muwaththa' Malik, tidak ada dalam Majma Az-hwa 'idkarya Al
Haitsami, tidak ada dalam kitab-kitab hadits fiqih seperti Nailul
Authar dan Subul As-Salam. Khabar ini juga tidak tercantum

dalam bertagai kitab biografi para sahabat seperti Al Istibb darr

Siyar AIam An-Nubala, juga tidak ada dalam berbagai kitab
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sejarah kecuali dalam kitab hnu Hisyam Snng disampaikan bahwa

hnu Ishaq berkata: Telah disampaikan kepadaku bahun ketika

Rasulullah $ hendak berhijrah, beliau meminta Ali untuk

mengembalikan barang-barang wadi'ah (pada pemiliknya), dan dia

udak sedikitpun menyebutkan tentang Ummu Aiman 49.

Al Hafizh hnu Hajar mengatakan dalam At-Tall<hish Al
Habir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menyimpan beberapa

barang wadi'ah, maka ketika beliau hendak berhijrah, beliau

menyerahkannya kepada Ummul Mukminin, dan memerintahkan

Ali unfuk mengembalikan wadi'alruradi'ah tersebut kepada

pernililmya.

hnu Hajar berkata, "Berkenaan undi'ah yang

dilakukan oleh Rasulullah $ kepada Ummul Mukminin, maka

haditsqn tidak diketahui, bahkan dia belum bersama Rasulullah

jika 1nng dimaksud Ummul Mukminin saat itu adalah Aisyah.

Rasulullah telah menikahi Saudah binti Tarn'ah sebelum hijrah, jika

hadits itu benar maka barangkali yang dimaksud adalah dia
(Saudah). Sementara berkaitan perintah beliau kepada Ali untuk

mengembalikan wadi'ah, maka haditsnya telah diriwayatkan oleh

lbnu Ishaq dengan sanad yang kuat." Lalu dia menyebutkan hadits

keluamya beliau untuk berhijrah, dia berkata, "Lalu Ali bin Abu

Thalib tinggal (di Makkah) selama lima hari lima malam sampai dia

menunaikan berbagai wadi'ah dari Nabi & yur,g merupakan milik

orang lain yang sebelumya dittpkan pada beliau." -sampai akhir-.

Menurutku, yang benar adalah yang dipaparkan oleh

penulis yang menSntakan bahwa ihr adalah Ummu Aiman, narnun

itu adalah kesalahan tulis 5rang dilakukan oleh para penyalin

naskah, dari Ummu Aiman kepada Ummul Mukminin. Wallahu

A'lam.
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Adapun hukum-hukum berkaitan pasl ini adalah
mencakup hal-hal berikut ini:

Pertama, jika orang 5ang dititipi itu bertekad mengadakan
perjalanan, maka dia wajib mengembalikan wadi'ah. Jika dia tidak
mendapati pemiliknya, maka hendaknya menyerahkannya pada

wakilnya, dan jika tidak mendapatinya, maka hendaknya dia

menyerahkannya pada sang hakim.

Asy-Syafi'i berkata dalam N Umm, "Jika orang yang

menitipi atau wakilnya ifu ada, maka dia tidak boleh melakukan
perjalanan sampai dia mengembalikan wadi'ah kepada pemiliknya

atau kepada wakilnya, atau diizinkan padanya untuk
menitipkannya kepada orang yang dianggap mampu menjaga

wadi'ah. Lalu jika dia melakukannya dan menitipkan kepada siapa

saja yang dia kehendaki, rnaka dia harus rnenjamin q/adi'ah

tersebut."

AsySyafi'i juga berkata, "Jika seseorang menitipkan
wadi'ah pada orang lain, lalu orang yang dititipi ini hendak

rnelakukan perjalanan, kemudian dia tidak percaya kepada siapa
pun sehingga dia membawanya dalam perjalanannya baik
perjalanan darat maupun laut, lalu wadi'ah tersebut msak, maka

dia harus menjaminnya. Begifu pula halnya, seandainya dia
hendak melakukan perjalanan, lalu dia menempatkan wadi'ah
tersebut dalam Baitul Mal kaum muslimin. Jil<a qndi'ah tersebut

nrsak, maka dia harus memberikan jaminan wadi'ah tersebut." -'
sampai akhir-

Mermrutku, ini tampak jelas dari perkataan penulis bahwa
seorang hakim tidak memiliki kuasa ketika masih ada pemilik

wadi'ah-
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Kedua, jika dia tidak mampu mengembalikannya atau

menitipkannya kepada seorang hakim, maka AsySyafi'i berkata,

"Jika si pemilik wadi'ah(atau sang hakimltidak ada, lalu dia (orang

yang dititipi) menitipkannya pada orang yang dapat dititipi harta

yang mana termasuk orang-orang tepercaya; seandainya wadi'ah

itu rusak di tangannya, maka dia tidak harus memberi jaminan

wadi'ah tersebut. Namun jika dia menitipkannya kepada orang

yang dapat dititipi harta tapi bukan termasuk orang yang dapat

dipercaya, Ialu mdi'ah tersebut rusak, maka dia harus

rnenjaminnya." Kemudian AqlSyafi'i berkata, "Karena dia boleh

merpakilkan hartanya kepada orang yang fidak tepercaya,

sementara tidak boleh mev,rakilkan arnanattya kepada orang yang

tidak tepercalp."

Ketiga, Jika dia menitipkan wadi'ah tersebut kepada

orang gnng tepercaya padahal ada seorang hakim, maka dalam'

kasr.rs ini ada dua pendapat;

Pubma, zhahir nash yang telah kami paparkan

sebelumnya menyatakan bahwa dia udak hanrs menjamin wadi'ah.

Dan inilah pendapat 5rang dianut oleh Ishaq Al Marwazi.

Kedua, zhahir pendapat AsySyafi'i dalam pembahasan

gadaian, yang mana dia berkata, "Jika orang yang adil memegang

barang gadaian yang bukan pegadai atau yang berpiutang dengan

jaminan (gadaian) ingin mengembalikan barang gadaian tanpa

adanya sebab atau karena adanya sebab, dan yang berpiutang

dengan jarninan dan yang menggadaikan itu ada, maka dia berhak

melakukan itu. Namun jika keduanya tidak ada, atau salah satu

dari keduanya tidak mengeluarkan dari tangannya sendiri, lalu jika

dia melakukannya (mengembalikannya) dalam kondisi tersebut

tanpa ada perintah dari sang hakim dan akhimya rusak, maka dia
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hanrs menggantinya. Jika dia mendatangi sang hakim -jika dia

berhalangan- maka dia harus mengeluarkann5n dari tangann5a.

Dan harus tampak baginya adanya perjalanan atau terjadinya

sesuafu (pada si pegadai dan yang berpiutang dengan gadaian),

jika keduanya tidak melakukan perjalanan maka harus terlihat

sibuk atau ada alasan lainnya.

Sementara jika tdak ada halangan, hendaknya dia menjaga

gadaian tersebut sampai keduanya datang atau diwakilkan seperti

seandainya perjalanannya ifu dekat. Lalu seandainya jauh, aku

tidak melihat adanya paksaan atasnya untuk menahan gadaian

tersebut, karena ia adalah wakalah yang diwakilkan padanya tanpa

ada manfaat yang datang padanya dalam penitipan gadaian

tersebut. Dan hendaknya dia ditanya, jika dia merasa arnan dengan

menjaga gadaian tersebut maka dia boleh menjaganya, namun jika

tidak merasa arnan maka hendaknya dia mengeluarkan gadaian

tersebut kepada oftmg adil lainnya."

Selain ifu karena amanat sang hakim adalah perkara yang

pasti, sementara amanat orang yang teperca5n ifu masih bersifat

zhanni (dugaan), dan hal yang pasti itu lebih dikedepankan

daripada hal yang masih bersifat dugaan, seperti nash yang

membantah ijtihad.

Keempat, jika dia (yang dititipi) ingin membawa wadi'ah

dalam perjalanan sementara telah dilarang oleh pemilik ortadi'ah

unfuk melakukan ifu, maka dia harus menjamin wadi'ah tersebut,

karena dia menyelisihi perintah pemilik wadi'ah. Jika si pemilik

vndi'ah tidak melarangnya, tapi jalan atau tempat tujuan dari
perjalanan tersebut menakutkan (mengkhawatirkan), maka dia

harus menjamin wadi'ah tersebut, karena dia telah lalai

menjaganya. Namun jika kondisinya tidak seperti itu, maka dia
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boleh melakukan perjalanan dengan membawanya menuntt

Ahmad dan Abu Hanifah, baik dia membawanya dalam perjalanan

karena darurat atau pun tidak.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia membawa wadi'ah tersebut

dalam perjalanan, padahal dia mampu menyerahkannya kepada

pemiliknya, atau wakilnya, atau kepada sang hakim, atau kepada

orang yang tepercaya, maka dia harus menjaminnya. Karena dia

membawanya dalam perjalanan tanpa adanya keterpaksaan, sama

halnya dengan seandainya perjalanan itu menakutkan

(mengkhawatirkan)."

Dalil kami: Ketika dia membawa wadi'ah tersebut dalam

perjalanan tanpa adanya izin dari si pemilik, padahal dia mampu

untuk mengembalikannya pada pemiliknya, unkilnya atau pada

sang hakim, rnaka dia telah melalaikan wadi'ah, dan dia wajib

menjaminnya. Karena dia meninggalkan kemungkinan untuk

mengembalikannya pada pemiliknya dan membahayakannya

dengan membawanya, sebagaimana telah diriwayatkan dari

Nabi $ bahwa beliau bersabda,

o

6Yf
)6r '€b:t) ytJiu..l' o3) t6t'&";

# eL:t j(At o\,f e f)
 u

'&t cs
"seandainya umat manusia mengetahui ralunat Allah bagi

orang yang dalam maka manusk akan ada dakm
perjalanan di pagi hari. SesungguhnSn orang tnng berada dalmt
perjalanan itu berada dalam bahaya, kecuali yang diiaga Allah &."
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As-Salafi meriwayatkan hadits ini dalam Akhbar Abu Al Ala
Al Ma'i, dia berkata: Al Khalil bin Abdul Jabbar mengabarkan

kepada kami, Abu Al Ala Ahmad bin Sulaiman Al Ma'ri
mengabarkan kepada kami hadits tersebut, Abu Al Fath Ahmad
bin Al Hasan bin Rauh menceritakan kepada kami, Khaitsamah

bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu Uqbah

menceritakan kepada kami, Basyir bin 7-adzan Ad-Darisi
menceritakan kepada kami, dari Abu Alqamah, dari Abu Hurairah,
dia berkata: Rasulullah $ bersabda,... .lalu dia menyebutkan

keseluruhan haditsnya. Makna i:iilr adalah kebinasaan atau
bahal,a. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini
diriurayatkan oleh Abu Manshur Ad-Dailami dalam Musnad Al
Firdaus dari lalur ini melalui jalur Al Ma'ri. Dan demikianlah yang

dipaparkan oleh Abu Al Famj Al Mu'afi Al Qaani An-Nahrawani
dalam Al Jalis wal Anis karyanya, setelah menyebutkannya secara

marfu' kepada Nabi $, akan tetapi dia Udak menyebutkan
sanadnya 5rang dia sebutkan dalam majelis k*25 setelah perkataan

Al Katsir:

iij ytf iatit, A;ttfrt ft:r o1L.

Burung Bughats 5nng paling banyak memiliki anak, semenhn
iburya burung 

"l*g tidak memiliki anak.

Dia bekata: cl>tiir adalah yang f,dak memiliki anak.

Kemudian dia berkata: Namun An-Nawawi mengingkarinya dalam
Syath Al Muhadzdza4 dia berkata: Ibnu Qutaibah menyebutkan-

nya dari seoang fuab badui dalam Gharib Al Hadib, Wallahu
Alam.
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Asy-Syirazi xu berkata: Pasal: Jika orang yang

dititipi ifu akan meninggal, maka status hukumnya sama

dengan oremg yang hendak melakukan perialanan,

karena dia tidak mungkin meniaga wadi'ah dalam
keadaan mati. Sebagaimana orang yang melakukan
perjalanan tidak mungkin meniaganya sembari
melakukan perjalanan, dan kami telah menjelaskan

hukumnya; jika dia berkata saat sakit (yang

mengakibatkan kematiannlna), "Aku memiliki wadi'ah-"
Kemudian dia menjelaskan sifat wadi'ah tersebut,

namun temyata wadi'ah tersebut fidak ada dalam harta
peninggalannya, maka berkenaan kasus ini sahabat

kami berbeda pendapat: Abu Ishaq berpendapat bahwa

orang yang mengakui wadi'ah tersebut tidak diberikan
bagtan bersama orang-orang yang berpiutang dengan
nilai wadi'ah tersebut, karena wadi'ah mempakan
amanat, maka ia tidak diberikan iaminan dengan
keragu-raguan. Sementara ifu sahabat kami lainnya
berpendapat bahwa orang yang mengakui wadi'ah
tersebut diberikan bagian bersamaan or.rng-orang yang

berpiutang dengan nilai wadi'ah tersebut, dan inilah
zhahir nash ini, karena hukum aslinya adalah wajib
mengembalikan wadi'ah tersebut, dan kewajiban

tersebut tidak dapat gugur dengan adanya keragu-

ragu.rn.

Penjelasan: Perkataan, "'i '1i7it +;2t I" hnu Baththal

berkata: Kata tersebut diambil dari ?.rGJl yang memukul dengan

gelas, dan dia adalah orang yang diberikan kuasa (perwakilan).
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Kata yang sarrlir dengannya adalah ';-;elt,jamaknya is:jat karena

dia membayar yang berpiutang dengan sebuah bagian.

Adapun hukum-hukum yang ada pada pasal ini:
Asy-Syirazi mengatakan bahwa status hukum orang yang

meninggal sama dengan orang yang rnelakukan perjalanan, dan ini
telah dilelaskan dalam pasal sebelumnya.

Adapun jika dia berkata saat sakit yang mengakibatkannya

meninggal, "Aku menyimpan barang umdi'ah." Kemudian

menerangkan sifat umdi'ah tersebut, namun setelah dia meninggal

wadi'ah itu tidak didapati dalam harta peninggalannya, maka

berkenaan kmus ini sahabat kami berbeda pendapat; Abu Ishaq Al
Marwazi berpendapat bahwa wadi'ah adalah amanat, maka tidak
boleh kepercayaan (amanat) ifu gugur dikarenakan sebuah

keraguan, sehingga hukumnya si pemilik wadi'ah fidak diberikan
bagian bersamaan dengan para piutang. Sementara ifu diantara
mereka ada yang berpendapat dengan zhahimya nasi dalarn
Mukhtashar Al Muzani, yang mana Asy-Syafi'i berkata, "Jika

seorang lelaki menitipkan wadi'ah pada seseorang, lalu yang

dititipinya itu meninggal, kemudian yang menitip mengakui adanya

wadi'ah padanya dengan memperlihatkan barangnya, atau dia

memberikan sebuah bukti atas wadi'ah tersebut -sementara ifu
yang dititipi memiliki utang yang mencakupi hartanya- maka

wadi'ah tersebut tetap milik pemiliknya. Namun jika yang menitip
tidak memberitahu wadi'ah tersebut dengan barangnya atau
dengan sebuah bukfi, juga tidak ada pula pengakuan dari si mayit,
akan tetapi diketahui jumlah atau nilai wadi'ah pemilik w,adi'ah

tersebut, maka statursnya seperti orang-orang yang berpiutang."
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Menurutku, dan ifulah yang aku qiyaskan, karena Allah s
memerintahkan untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya,

maka dari itu penyerahannya adalah wajib, dan hal yang wajib

tidak dapat dibantah dengan suafu keraguan.

Cabang: Jika dia mewasiatkannya dalam benfuk tulisan, di

dalamnya dia menjelaskan berbagai sifat wadi'ah tersebut,

kemudian didapati wadi'ah tersebut sesuai dengan yang

dijelaskannya, maka stafus wasiat tersebut seperti bukti bagi

perniliknya jika tanggal diterbitkannya surat tersebut dekat hari

kematiannya. Namun seandainya tanggal diterbitkannya surat

wasiat tersebut jauh dari hari kematiannya maka aku melihat; jika

ada kemungkinan dia membeli wadi'ah tersebut dari pemiliknya

atau ditemukan akad iual beli yang dilengkapi dengan tulisan

tanggal pembelian yang terjadi setelah permintaan wasiat, maka

wadi'ah itu dianggap telah dibeli. Adapun jika dia meletakkannya

dalam tempat penjagaan atau dalam sebuah wadah, dan dia

menuliskan natna pemilik wadi'ah di atasnya; maka tulisan ini tidak

dianggap sebagai bukti unhrk pemiliknya, karena barangkali wadah

dan tempat penjagaan tersebut digunakan unfuk wadi'ah sebelum

ini, atau pada awalnya ini memang wadi'ah,lalu dia membelinya.

Cabang: Jika ditemukan diantara kertas-kertas si mayit

terdapat penjelasan bahwa si mayit berkata, "Aku menyimpan

wadi'ah milik si fulan." Maka itu tidak bisa dijadikan acuan, karena

bisa jadi dia telah mengembalikan wadi'ah tersebut dan lupa

menghapus apa yang dia tulis atau lainnya.
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Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang

meninggal dalam keadaan memiliki utang dan diketahui bahwa

sebelumnya dia telah menerima wadi'ah orang lain, maka Abu
Hanifah berpendapat bahwa seluruh yang dia tinggalkan dibagikan

untuk para piutangnln dan pemilik uradi'ah. hnu Abu Laila juga

mengatakan seperti itu, kemudian dia memaparkan riwayat Abu
Hanifah dari hrahim dengan riwayat serupa, dan riwayat Al Hajjaj

bin Artha'ah serta hrahim dengan riwayat senrpa.

Cabang: Jika orang yang dititipi meninggalkan wasiat saat

sakaraful maut -dan wasiatrrya secara mendetail akan dipaparkan
pada penjelasan berikutnya insSm Allalr hendaknya dia

memberitahukan wadi'ah tersebut kepada sang qadhi atau orang

tepercaya dengan menjelaskan sifat wadi'al>nya jika wadi'ah
tersebut tidak ada, atau menunjukkan kebemdaan wadi'ah tersebut
jrka ondi'ah ifu ada di suatu tempat, sertia memerintahkannya

unfuk mengembalikan wadi'ah tersebut kepada pemiliknya atau

kepada wakilnya se@ra langsung.

Dan jika orang yang dititipi menderita penyakit parah,

hendaknya dia segera mengembalil<an wndi'ah kepada pemiliknya

atau -wakilnya, jika dia tidak bisa, maka hendaknya dia
mengembalikannya kepada seorang hakim yang adil jika dia
mendapatinya, atau memberikan wasiat kepada orang-orang yang

telah kami sebutkan. Dan jika tidak ada hakim, maka hendaknya

dia mengembalikannya kepada orang tepercaya. Jika dia tidak
melakukannya maka dia harus menjamin uadi'ah tersebut dengan

harta peninggalannya.

Dan demikian pula jika dia manrasiatkannla kepada orang
yang fasik, maka dia harus menjaminnln.
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Sementara itu As-Subki berpendapat bahwa jaminan itu

diberlakukan jika kerusakan wadi'ah terjadi setelah meninggal,

bukan sebelumnya dan sebelumnSa tidak memberikan wasiat atau

menitipkannya sebagaimana yang telah kami ielaskan.

Adapun Asnawi berpendapat bahwa dia hams

menjaminnya hanya meski dengan menderita sakit sampai

seandainya wadi'ah tersebut rusak dengan bencana yang datang

dari langit, karena kelalaiannya yang tidak mengembalikannya.

Dan hal ini (kewajiban menjamin) berlaku ketika dia mampu untuk

mengembalikannya, atau menitipkannya, atau mewasiatkannya.

Adapun kematian yang tiba-tiba atau dibunuh, maka tidak

membuatnya harus menjamin wadi'ah.

Cabang: Asy-Syafi'i rSa berkata dalam Al UmmJika si A

menitipkan suatu wadi'ah kepada si B, lalu si B menitipkannya

kepada si C, maka si B harus menjamin wadi'ah tersebut jika

rusak, karena sia A rela menitipkannya kepada si B disebabkan

amanahnya bukan amanah selainnya, sementara ifu dia tidak

memberikannya kuasa unfuk menitipkannya pada orang lain.

Maka dengan begitu dia (si B) telah menentang perintah si pemilik,

dan dia harus menjaminnya jika wadi'ah itu rusak.

Jika seseorang meninggal, sementara dia memiliki

kewajiban membayar utang dan diketahui sebelumnya dia pemah

menerima wadi'ah tanpa ada barangnVa, maka Abu Hanifah

berpendapat bahwa seluruh yang dia tinggalkan dibagikan kepada

para piutang dan pemilik wadi'ah. Dan inilah pendapat yang dia

ambil.

Adapun hnu Abu l-aila berpendapat bahwa yang

ditinggalkan olehnya (maksudnya oleh yang meninggal) ifu untuk
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para piutang dan bukan untuk pemilik wmdi'ah, karena wadi'ah

tersebut Udak diketahui barangnya. Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat bahwa jika barang wadi'ah itu ada, maka wadi'ah itv
diberikan pada pemiliknya jika pemiliknya diketahui. Dan demikian
pula yang dikatakan oleh hnu Abu Laila.

Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari hrahim
bahwa dia berkata tentang seseorang yang meninggal dan dia

menyimpan udi'ah orang lain serta memiliki karuajiban unfuk

membayar utang, "Mereka harus rnemberikan bagian para piutang

dan pemilik wadi'ah."

Al Hajjai bin Artha'ah meriwayatkannya dari Abu Ja'far

dengan riwayat yang sama. Dan Al Hajjaj juga meriwalntkannya

dari AI Hakam, dari Ibrahim dengan riwayat lrang sama.

Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Jika si A menitipkan

wadi'ah kepafla si B, lalu si B meninggal, dan si A mengakui

adanya wadi'ah yang ada pada si B dengan menunjukkan

keberadaan barangnya, atau dia memberikan bukti, sementara si B

memiliki kewajiban membayar utang, maka wadi'ah tersebut harus

dikembalikan kepada si A. Namun jika barang wadi'ah itu Udak

diketahui, selain ifu juga tidak ada pengakuan dari si mayit, tapi
jurnlah dan nilai wadi'ah tersebut diketahui, maka status pemitk

wadi'ah seperti seorang piutang. " 1

AslrSyirazi g berkata: PasaL Jika dia (orang yang
dititipi) menitipkan wadi'ah kepada or.rng lain tanpa
adanya hal SEng darurat, maka dia hams menjaminnya,
karena si pemilik w-adi'ah tidak rela dengan amanat

L l:h. Al UmmW7,lnl.106, Al Arniri!,ah.
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selain dirinya. Maka jika wadi'ah tersebut rusak pada
orang kedua (yang dititipi), si pemilik boleh meminta
jaminan kepada orang pertama (yang dititipi), karena
dia telah menyerahkan sesuatu yang tidak boleh dia
serahkan pada orang lain, dan dia juga boleh rneminta
jaminan kepada orang kedua (yang dititipi), karena dia
telah mengambil sesuatu yang tidak boleh dia ambil.

Aku melihat kewajiban menjamin dari orang
kedua -iika dia telah mengetahui perihal sebelumnya-
fidak dapat dirujuk penjaminannya kepada orang yang
pertama, karena ia adalah pemasukan yang harus
diberikan jaminan. Tapi jika orang lpng kedua fidak
mengetahui perihal sebelumnya, maka berkenaan hal
ini ada dua pendapat:

Pertama, dia dapat merujuknya kepada pihak
pertama, karena ia adalah pemasukan !/ang bersifat
amanah, jika dia diwajibkan menjamin wadi'ah tersebut
maka hendaknya dia mengembalikann3p kepada lnng
telah memberinya.

Kedua, dia tidak dapat merujuknya pada pihak
pertama, karena wadi'ah tersebut rusak di tangannya,
sehingga kewajiban memberi jaminan pun tetap ada
padanya. Jika orang yang pertama (dititipi) dikenakan
kewajiban unfuk menjaminnya -iika kami katakan:
bahwa jika orang kedua harus menjaminnya, dia boteh
merujuknya kepada orang pertama- maka yang pertama
tidak bisa mengembalikan kewajiban jaminan tersebut
kepada orang yang kedua, dan jika kita katakan bahwa
dia (pihak kedua) tidak boleh merujuk kewajiban
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meniamin, maka pihak pertama berhak mengembalikan
penjaminan padan37a.

[-alu jika dia (yang dititipi) meminta bantuan
orang lain unfuk rnembawa wadi'ah atau meletakkan di
tempat penjagaan, atau meminta banfuan orang lain
unfuk mernberinya minum atau makan (iika wadi'ah
tersebut berupa hewan), maka dia tidak harus
menjaminnya, karena kebiasaannya telah berjalan
dengan meminta banfuan orang lain, selain ifu karena
pada hakikatqTa dia fidak mengeluarkannya dari
tangannya dan trdak pula meunkilkan penjagaannya
pada orang lain.

Penjelasan: Perkatailnlrd, "Yarrg pertama harus

memberikan jaminan," dari kata 'orh;=:5;Z dengan men-tasydid*arr
huruf mnn unfuk me-muta'addikan dua maf'ul, yang artinya

diharuskan unfuk memberikan jaminan. Sementara sebagian ahli
fikih berpendapat bahwa kata ir;.llr diambil dari kata 'nlat,
padahal ini keliru dari sisi pengasalan l<ata (isytiqaQ karena huruf
nuun dalam kata ir;lf' adalah asli. Aku menjamin sesuatu,

demikian aku menjadikannya meliputi atasn5ra. Demikianlah Sang
dipaparkan ole Al Fayumi dalam Al Mishbah.

Adapun hukum-hul$rn dalam pasal ini: Al Muzani
mengatakan: AsySyafi'i berkata, "Jika si A menitipl<an wadi'ah
pada si B, lalu si B menitipkannya pada si C, maka si B hanls
menjaminnya jil<a undi'ah itu rusak, karena si A ridha dengan
amanatnya bukan amanat orang selainnya, sementara itu si A juga

tidak memberikan kuasa pada si B unfuk rnenitipkanngn pada
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yang lain. Dengan ihr dia telah melanggar perintah, dia dikenakan

kewajiban menjamin wadi'ahjika rusak."

Begitu pula yang dikatakan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, Aslr

$nfi'i berkata, "Jika si A menitipkan ortadi'ah kepada si B, lalu si

B hendak melakukan perjalanan, sementara dia tidak percaya

kepada siapa pun unhrk dititipi wndi'ah tersebut, sehingga dia

membawanya dalam perjalanan darat maupun laut, lalu wadi'ahiit
msak, maka dia harus menjaminnya. Dan begitu pula jika si B
hendak melakukan perjalanan, lalu dia menempatkan wadi'ah

tersebut di baitul mal kaum muslimin, jil<a wadi'ah itu rusak, maka

dia harus menjaminnya, sarna halnya jika si B menguburkannya

dan tidak memberitahu seseorang untuk mengamankan harta

tersebut, iika harta wadi'ah tersebut msak, maka dia harus

menjaminnya."

Menurutku, penitipan wadi'ah kepada orang lain memiliki

dua gambaran;

Pertama, dia (orang yang diutipi) menitipkan wadi'ah

kepada orang lain tanpa adanya halangan, sehingga dia dikenakan

karuajiban untuk menjamin wadi'ah tanpa adanya perselisihan

dalam madzhab. Dan inilah pendapat yang diambil oleh Syuraih,

Malik, Ahmad beserta para pengikutnya, Abu Hanifah beserta

para pengikukrya dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan Ibnu Abi

Laila berpendapat bahwa dia (orang yang dititipi) tidak dikenakan

ka,vajiban menjamin umdi'ah, karena dia telah diwajibkan untuk

menjaganya dan menyimpannya sementara dia telah

menyimpannya pada orang lain dan menjaganya pada orang

tersebut. Selain ifu, dia menjaga hartanya dengan menitipkannya,

maka jika dia menitipkannya, pada hakikatrya dia telah

menjaganya dengan penjagaan terhadap hartaryra, sehingga dia
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tidak wajib memberikan jaminan pada wadi'ah tersebut,

sebagaimana dia menjaga wadi'ah tersebut dalam tempat
penjagaannya. Namun dalil kami menyatakan bahwa dia telah

melanggar perintah orang yang rnenitip, sehingga dia dikenakan

karajiban unfuk menjamin wadi'ah, sama halnya jika dia dilarang

unfuk menitipkan wadi'ah tersebut pada orang lain. Karena

sesungguhnya dia (orang yang menitip) memerintahnya unfuk
menjaga wadi'ah oleh dirinya sendiri, dan dia tidak merelakannya

kepada orang lain.

Jika hal ini terjadi; maka yang dikenakan kewajiban unhrk
menjamin adalah orang yang pertama (dititipi), dan orang pertama

tidak boleh merujuk ka,vajiban jaminan kepada orang yang kedua,

karena dia mmuk dalam akad dalam stahrs sebagai orang yang

diberikan kepercayaan bukan yang memberikan jaminan. Namun
jika pemilfl< wadi'ah berkehendak meruajibkan jaminan itu pada

orang kedua, maka dia boleh melakukannya. Sementara Abu
Hanifah berpendapat bahwa dia tidak boleh memberikan

kewajiban rnenjamin pada orang kedua (dititipi). Dan inilah zhahir
pendapat Ahmad yang menyratakan bahwa kewajiban menjamin
wadi'ah hanya dikenakan kepada orang pertama yang dititipi saia.

Dalil kami menunjukkan bahwa orang kedua ihr telah

mengambil sesuafu yang tidak boleh dia ambil, maka si pemilik
boleh menggunakan haknya dan mewajibkan orang kedua (yang

dititipi) untuk menjamin otndi'ah. Namun jika dia -maksudnya,
orang kedua yang dititipi- tidak mengetahui bahwa wadi'ah
tersebut bukan milik orang yang menitipkan padanya, maka dalam
kasus ini ada dua pendapat:

Pertama, maka dia boleh merujuk katajiban untuk
menjamin wadi'ah kepadanya -maksudnya kepada orang
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pertama-, karena dia memberinya dan tidak menielaskan perihal

wadi'ah tersebut.

Kedua, dia tidak boleh merujuknya, karena wadi'ah

tersebut rusak di tangannya sehingga kewajiban menjamin wadibh

tetap berada di tangannya. lalu jika kami mengatakan dengan

pendapat pertama dengan mengembalikan kewajiban menjamin

orang kedua kepada orang pertama, maka orang pertama tidak

boleh mengembalikan lagi kepadanya. Dan jika kita berpendapat

dengan pendapat kedua (yaitu orang kedua tidak boleh

merujuknya pada orang pertama), maka dia harus merujukkan

kewajiban menjamin itu padanya. Dan jika dia (orang kedua yang

dititipi) mengetahui, namun orang pertama tidak memberikannya,

maka dia tidak boleh merujuk kewajiban menjamin itu padanya

dalam satu pendapat.

Cabang: J:/r<a wadi'ah7lu berbentuk hewan temak, maka

orang yang dititipi harus menentukan orang yang memberikan

minum dan makan hewan tersebut. Dan jika wadi'ah itu

membutuhkan orang yang membawa, membersihkan dan

menjaganya, maka dia (orang yang dititipi) boleh menunjuk orang

lain untuk melakukan itu semua sebagaimana yang sudah terjadi

dalam adat, dan hal ini tidak dianggap sebagai bentuk penitipan

wadi'ah kepada orang lain. Tambahan berkenaan hal ini akan

dipaparkan pada pembahasan berikubrya.

Cabang: hnu Hazm berkata dalam Al Muhalla,

Masalah: Orang yang dititipi sebuah wadi'ah waiib

menjaganya dan mengembalikannya kepada pemiliknya jika
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pemilik memintanya, karena Allah & berfirman, 'Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjalan) dan blst:a. "
(Qs. Al Maa'idah [5J: 2), dan "saungguhrya Allah men5ntruh

katnu manymmpikan amanat kepada t/ang berhak." (Qs. An-
Nisaa' [4]: 58). Menjaga harta seorang muslim atau &immi
termasuk dari befuuat kebajikan, sementara itu telah disebutkan

secara shahih bahwa Rasulullah $ melarang seseorang unfuk
menghilangkan harta orang lain, dan ini bersifat utnutn, baik harta
milik seseorang atau pr.rn harta milik orang lain.

Masalah: Jil<a uadi'ah itu rusak tanpa adangra pelanggar-

an atau penyia-nyiaan yang dia lakukan, maka dia tidak dikenakan

ka,rajiban unfuk memberikan jaminan pada wadi'ah tersebut.

Karena jika dia menjaganya tanpa adanya pelanggaran dan penyia-

nyiaan, maka dia telah berbuat baik. Allah @ berfirman, "Tidak

ada jalan sdihtpun unfuk menyalahl<an onng,omng tnng berbuat
baik." (Qs. At-Taubah [9]' 91), selain itu Rasulullah $ juga

bersaMa, 'Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian abs kalian
adalah haram. "Maka dari itu, harta orang yang menitip ini haram
bagi yang lainnya selama tidak ada nash (ketetapan) yang

mewajibkan untuk mengambilnya. Sementara itu telah diriwayat-

kan dari Umar bin Al I(haththab se@ra shahih bahwa wadi'ah ilt
diberikan jaminan, dan diriwayatkan juga darinya dan dari yang

lainnya bahwa ondi'ah tidak diberikan jaminan.

Aslrsyirazi e berkata: Jika seseoftmg dititipi
beberapa dirham, lalu dia mencamptrr dirhamdirham
tersebut dengan yang semisalnp dari hartarrgTa, rnaka
dia harus menjaminnya, karena pemilik dirham fidak
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rela hartanya dicampur dengan harta orang lain-

Namun jika dirhamdirham itu dicampur dengan dirham

si pemilik dirham, maka dalam kasus ini terdapat dua

pendapat:

Pertama, dia tidak waiib meniaminnya, karena

semua dirham tersebut memurng kepun3nan si pemilik

wadi'ah.

Kedua, dia diwaiibkan untuk menjaminnya, dan

inilah pendapat yang paling kuat. Karena si pemilik

wadi'ah tidak ridha salah sat:u wadi'alrnya (yang bempa

dirhamdirham) dicampur dengan yang lainnya-

Jika seseoftrng dititipi dirhamdirham dalam

sebuah kantong (dompet) yang diikat, lalu dia

membawanya, atau di mengoyak bagian bawah ikatan,

maka dia harus menjaminnya, karena dia membukanya

tanpa alasan.

Jika dia dititipi dirhamdirham tanpa wadah
(tempat), lalu dia mengambil safu dirham darinyra, maka

dia harus meniamin dirhamdirham yang diambil

tersebut, karena dia telah melanggarnya, dan tidak

menjamin yang sisanya karena dia tidak melanggamya-

L-alu jika dia mengembalikan dirham dengan

memberikan tanda pada dirham tersebut, maka dia

tidak meniamin dirham yang lainn3n- Sementara iika
dia tidak membedakannya dengan memberikan tanda,

maka Ar-Rabi' berpendapat bahwa semuanya harus

diberikan jaminan, karena dia telah mencampur yang

dijamin dengan yang lainnya, sehingga dia harus

meniamin seluruhnSn.
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Akan tetapi yang ditetapkan adalah bahwa dia
tidak menjamin semuanya, karena si pemilik rela
dirhamdirham tersebut dicampur dengan dirham-
dirhamnlp yang lain.

Jika dia (yang dititipi) membelanjakan dirham
yang menjadi wadia'h tersebut, lalu dia memberikan
penggantinya, seandainya ia terpisah dari dirham-
dirham w-adi'ah tersebut maka dia tidak wajib
memberikan iaminan, karena dirhamdirham ifu tetap
ada sebagaimana pada mulanya. Tapi iika ia tidak
terpisah, maka dia harus menjamin seluruh dirham
tersebut, karena dia mencampur wadi'ah dengan
sezuatu lpng fidak dapat dipisahkan darinya, sehingga
dia harus menjamin seluruhnya.

Penjelasan Hukum: Jika dia (orang yang difitipi)
mencampurkan dirham-dirham si pemilik dirham dengan dirham-
dirham rniliknya yang semisal, maka menurut kami dia hanrs

memberikann5a jaminan. Dan initrah pendapat yang diambil oleh
AsySSnfii, Ahmad dan Ashhab ,+-Ra'yi. Sementara Malik
berpendapat bahr,rn dia Udak harus memberikan jaminan.

Ibnu Al Qasim dari madzhab Maliki berpendapat bahwa jika

dia rnencampurkan dirhamdirham tersebut dengan dirham-
dirhamnya, dengan fujrran memberikan penjagaan, maka dia tidak
dikenakan kauajiban untuk menjaminnya.

Dikatakan dalarn Al Umm: Jika dia dititipi sepuluh dirham,
lalu dia melanggar perintah menjaga dirham tersebut dengan
mengambil safu dirham darinSa, dia mengeluarkannya, lalu

mernbelanjakanngra, kernudian wadi'ah tersebut rusak, maka dia
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harus menjamin satu dirham tersebut, dan tidak menjamin

sembilan dirham lainnya, karena dia melanggar perintah pada satu

dirham, dan tidak melanggar perintah pada Sembilan dirham

lainnya. Begifu pula halnya seandainya wadi'ah tersebut berupa

pakaian, jika dia mengenakannya, kemudian dia mengembalikan

pakaian itu, maka dia harus menjaminnya.

Sedangkan Ar-Rabi mengatakan: Asy-Syafi'i berkata, "Jika

dia mengembalikan satu dirham yang telah dia ambil, maka dia

harus menjamin safu dirham tersebut dan tidak menjamin sembilan

dirham lainnya. Jika dia tidak memisahkannya maka dia harus

menjamin sepuluh dirham tersebut." Selesai penjelasannya dalam

N Umm, sementara aku belum membaca pendapat fu-Rabi yang

ditunjukkan oleh Syaik*r Abu Ishaq.

Aslr-Syirazi #B berkata: Pasal: Jika seseorErng

dititipi seekor hewan, namun dia tidak memberinya
minum dan makan hingga hewan ifu mati, maka dia
harus menggantiDg?, karena binatang ifu mati akibat
pelanggarannya terhadap perintah unfuk menjaganya.

Jika si pemilik berkata, *Jangan beri minum dan
jangan beri makan hewan ini!" lalu dia (37ang dititipi)
tidak memberinya minum dan tidak memberinya makan
sampai hewan ifu mati, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat:

1. Abu Sa'id Al Ishthakhri berpendapat bahwa dia
harus menjamin hewan tersebut, karena pelarangan si
pemilik itu tidak memiliki hukum, sebab yang

diwaiibkan padanya (orang yang dititipi) adalah
memberi minum dan makan hewan itu. Maka jika dia
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mengabaikannya, dia harus rnenjamin hewan tersebut,
sama halnya seandainlp dia fidak dilarang untuk
memberi minum dan makan hewan tersebut.

2. Sedangkan Abu Al Abbas dan Abu Ishaq
berpendapat bahwa dia tidak harus menjaminnya,
karena jarninan itu kewajibannya adalah hak si pemilik
wadi'ah, sementara dia rela dengan menggugurkan
kewajiban untuk menjaminnya.

Penjelasan Hukum: fuySyafi'i mengatakan dalam Al
Umm Jika si A menitipkan seekor hewan kepada si B, dan dia

memerintahkannya unfuk memberi makan dan minum hewan

tersebut, kemudian si B memerintahkan orang yang lain untuk

memberi makan dan mirnrm hev,ran itu, lalu hewan ifu sakit atau

mati tanpa adanya unsur kejahatan, maka dia fidak harus

menjaminnya. Sernentara seandainya dia memberi minum hewan

tersebut di mmahnya, lalu dia mengutus orang lain untuk

membawanya keluar dari mmahnya, maka dia harus menjaminnya.

Dia mengatakan: Jika si A menitipkan seekor har,ran pada

si B, lalu si A tidak memerintahkannya unfuk memberi makan dan

minum hewan tersebut, lalu si B menahannya beberapa waktu,
yang jika he',uan ifu tidak makan dan tdak minum dapat

mengakibatkan kematian, lalu hewan itu mati, maka si B harus

mengganti hewan tersebr.rt. Namun jika halan tersebut mati pada

beberapa waktu yang biasanya seandainya her,van ditahan dalam

wakhr tersebut tidak mati, maka dia tidak dikenakan kewajiban

unfuk memberikan jaminan bagi orang yang meninggalkannya.

Jika si B dititipi binatang tunggangan, dan pemiliknSn

memerintahkannya unfuk menyanrakan binatang funggangan
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tersebut kepada orang yang menaikinya menggunakan pelana,

namun si B malah menyarrakannya kepada orang yang membawa

barang bawaan di atasnya, yang mengakibatkan binatang

tunggangan itu mati, maka dia harus memberikan gantinya. Dan

sgandain5ra dia diperintahkan unhrk menyanrakannya kepada orang

yang membawa bawaan jerami, narnun dia malah menyalakannya

kepada orang yang membawa bawaan besi, sehingga

mengakibatkan binatang tersebut mati, maka dia harus

menjaminnya. Dan seandainp dia diperintahkan trnfuk

menyalakan binatang funggangan tersebut kepada orang yang

membawa bawaan besi, namun dia menyamkannya kepada orang

yang membawa bawaan jerami png timbangannln sama dengan

bawaan besi, maka dia harus memberikan jaminan binatang

tersebut, karena dia membentangkan jerami di atasnln dengan

ukurannya se@ra tidak merata, sehingga dia membunuhnp-

Menurutku, iika seseorarig dititipi seekor halan, lalu dia

diperintahkan untuk memberi minum dan makan hewan tersebut,

maka ifu wajib dilakukan karena dua alasan;

Pertama, karena menjaga hak-hak si pemilik undi'ah

yang tidak boleh dilalaikan.

Kedua; karena menjaga keberlangsungan hidup binatang

tersebut berlandaskan hadits, "seonng wanita masuk neraka

disebabl<an seekor kucing." Meski dia tidak diperintahkan untuk

memberinya makan dan minum, tanggungan unh.rk menjaga tetap

berlaku padanya, sebagaimana seandainya si pemilik wadi'ah

menitipkannp dengan mutlak, tanpa memerintahkannya untuk

memberinya makan dan minum. Inilah pendapat yang dikatakan

oleh Ahmad dan AsySyrafi'i. Adapun Abu Hanifah berpendapat

bahwa dia (orang 3nng dititipil Udak harus memberi makan dan
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minum herryan tersebut, karena si pemilik wadi'ah memintanlp

unfuk menjaga her,r,ran tersebut tanpa memerintahkannSn untuk

memberinya makan dan minum, sementara kauajiban memberi

makan itu ada pada si pemilik, jadi jika yang dititipi tdak
memberinya makan, maka kelalaian itu datang dari si pemilik.

Dalil kami, dia (orang yang dititipi) tidak boleh merusaknla

atau melalaikannya, jika dia diperintahkan unfuk menjaganla,

maka dalam perintah tersebut terkandtrng perintah untuk memberi

makan dan minum her,van tersebut.

Jika omng yang dititipi itu bisa, hendakrya dia meminta

biaSn hidup her,van tersebut kepada perniliknya atau wakilnya, atau

mengembalikan heunn tersebut padanya, atau diperkenankan

baginya unfuk membiayai heruan tersebut !/ang tagihann5n

dikembalikan pada pemiliknya. Namun jika dia tidak bisa meminta

biaya hidup her,van tersebut pada pemiliknya atau wakilnya, maka

hendaknya dia mengangkat permasalahan ifu kepada sang hakim.

Jika dia mendapati si pemilik wadi'ah ifu memiliki harta, maka dia

membiayai heuran tersebut dengan harta ihl, tapi jika dia

mendapati si pemilik tidak memiliki harta maka dia boleh

menyar,rakan het,ruan tersebut atau menjual sebagiannya, lnng
mana keuntungannya ifu digunakan unfuk memberi makan dan

memelihara her,,ruan tersebut.

Lalu jika dia sulit unttrk memberikan makan her,r,ran tersebut

dan bersaksi atas hal tersebut, hendaknp dia mengembalikannln
pada pemilikrrya. Sementara ifu, jika dia dilarang memberi makan

heu,ran tersebut karena ada masalah pada pencemaan si halan,
narnun dia tetap memberi makan heunn tersebr,rt yang

mengakibatkan heuan itu mati, maka dia harus menjaminnya

karena telah melanggar dan menyelisihi perintah si pemilik
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padahal dia mengetahui alasan pelarangan tersebut. Demikianlah

yang dikatakan oleh Ahmad dan para muridnya- Sementara

sebagian mereka berpendapat bahwa dia (yang dititipi) harus

menjaminnya secara mutlak.

Adapun jika dia dilarang memberi makan ha,van yang

sehat, maka dia tidak dikenakan ka,trajiban unfuk menjamin her,van

tersebut jika mati, tapi dia berdosa karena tidak memberi makan

her,uan tersebut, karena jaminan itu adalah hak si pemilik, dan dia

telah menggugurkan kewajiban tersebut. Inilah pendapat Abu Al

Abbas bin Suraij dan Abu Ishaq AlMarwazi.

Sementara Abu Sa'id Al Ishtkakhri berpendapat bahwa dia

dikenakan keurajiban untuk meniamin hel,van tersebut, karena

pelarangan terhadap sesuatu yang diwalibkan oleh Allah, yang

diantaranya adalah memelihara halan, Udak memiliki fungsi

hukum.

Az-7-dkasyi berpendapat bahun seandainya her,van tersebut

milik orang lain; seolah-olah wali (perwakilan pemihk) ha,van yang

menitipkan kepada pengasuhnya, maka pelarangannya ifu seperti

tidak ada.

Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang menitipkan

binatang pada orang lain, namun dia tidak rnemerintahkannya

untuk menafkahinya, maka orang yang dititipi boleh mengangkat

permasalahan itu kepada hakim, hingga dia memerintahkannya

unfuk menafkahi hewan tersebut dan meniadikannya sebagai utang

atas orang yang menitip, dan mewakilkan penafkahan tersebut

kepada orang yang menjaganya (rnenggembalanya) dan orang lain

untuk menafkahinya. Agar dia tidak menjadi bendahara dirinya

sendiri atau lnng menjualnya.
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Sementara jika dia tdak melakukan itu, narnun dia

menafkahi her,van tersebut, maka itu adalah sunah, dan dia tidak

dapat menuntut apapun pada si pemilik. Dan jika dia takut

wadi'ah (maksudnya her,rnn) itu rusak, lalu dia membawanya ke

tempat lainnya, maka dia tidak boleh menuntut uang seura kepada

pemilik wadi'ah, karena itu juga adalah sunah.

Asy-Syirazi db berkata: Pasa} Jika orang yang
dititipi mengeluarkan wadi'ah unfuk kemaslahatan
wadi'ah tersebut, seperti seseorang mengeluarkan
pakaian unfuk mengeringkannya, maka dia tidak
dikenakan kewajiban unfuk menjaminnla. Karena ifu
menrpakan benfuk dari kemaslahatan wadi'ah dan yang
diharuskan dari sebuah penitipan, sehingga dia tidak
harus menjaminn3;a karena melakukan ifu. Namun jika
dia mengeluarkann5p unfuk memanfaatkannya, maka
dia hams menjaminnya, karena dia menggunakan
wadi'ah tersebut dengan menafikan keharusannya
sebagai wadi'ah, sehingga dia harus menjaminnp
karena melakukan ifu- Kasusnya sama dengan jika dia
menjaganSn dalam sebuah tempat yang bukan tempat
penjagaannya (37ang ditentukan).

Seandaiqp wadi'ah ifu berupa heuran, lalu dia
mengeluarkannya dari tempat penjagaannya (atau

rumah lrang telah ditenfukan) unfuk memberikannya
minum dan makan, jika rumah ifu sempit, maka dia
fidak dikenakan kewajiban unfuk menjaminnSla, karena
dia memang terpaksa harus melakulran ifu. Namun jika

luas, maka dalam kasus ini terdapat dua
pendapat:
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Pertama, dia dikenakan kewajiban untuk
menjaminnya, dan inilah yang telah ditetapkan. Ini
adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri, karena dia
telah mengeluarkan wadi'ah lpng bempa hewan
tersebut dari tempat penjagaannya tanpa ada
kepenting.rn, sehingga dia harus menjaminn ,El, sama

halnya jika dia mengeluarkannya untuk dia tunggangi.

Kedua, dia tidak dikenakan kewajiban unhrk
menjaminnya. Ini mempakan pendapat Abu Ishaq,
karena biasanya herran ifu diberi makan dan minum di
luar rumah, dan dia membawa nash yang telah
ditetapkan itu kepada jika keadaan di luar rumah itu
tdak am.rn-

Sementara jika dia mengeluarkan tradi'ah dengan
niatan unfuk menggunakannya, seperti mengenakan
pakaian jika wadi'ah tersebut berupa pakaian, dan
menungganginya jlka wadi'alr tersebut berupa binatang
funggangan, atau mengeluarkanryn dengan niatan fidak
memperlihatkann3;a kepada pemililmya, maka dalam
kasus ini ada tiga pendapat:

Pertama, dia harus menjaminngn, sebagaimana
halnya dia harus menjamin barang temuan jika berniat
untuk memilikinya. Inilah pendapat Abu Al Abbas.

Kdua, dan ini adalah pendapat Al Qadhi Abu
Hamid Al Marurudzi, bahwa jika dia mengehrarlrannya

dengan niatan atau memanfaatkanngra,

mal<a dia tidak dikenakan keurajilan r.rntuk menjaminngra.

Namun jika dia mengeh-rarlrannyra dengan niahn fdak
mengembalikan uradi'ah tersebut pada pemiliknlTa, maka
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dia harus menjarninnya, karena niat ini yang membuatnlna
menahan wadi'ah tersebut unfuk dirinln sendiri,
sementara niat yang pertama tidak membuatn3n
menahan wadi'ah tersebut unfuk dirinya sendiri.

Ketiga, dan ini adalah pendapat kebanyakan para
sahabat kami, bahwa dia tidak dikenakan kewajiban
unfuk menjaminnya, karena jaminan ifu berlaku akibat
suafu perbuatan yang merugikan barang wili'ah,
sementara dalam kasus tersebut tidak ada hal ifu.

Penjelasan Hukum: Disana terdapat beberapa barang

wadi'ah yang tidak dipelihara kecuali dengan membentangkannya

di bawah cuaca atau matahari beberapa wakfu dengan tidak

berlebihan, agar wamanya tidak berubah, karena pengaruh cuaca

dan rnatahari dapat merubah wama tenunan, sebagaimana

diketahui dalam ilmu kimia bahkan sinar pun berpengaruh pada

wama-wama (pakaian/tenunan). Maka jika dia menjemumya -atau
membentangkannya- dengan fujuan unhrk memeliharanya, namun

ia malah rusak atau wamanya berubah, maka dia tidak dikenakan

kewajiban unfuk menjaminnya.

Jika dia membentangkan permadani dan menggunakannya

dengan fujuan agar perrnadani tersebut tidak rusak karena terlalu

lama disimpan, maka dia boleh menggunakannya, karena

pengunaannya ifu adalah penggunaan yang berfungsi

memeliharanya. Jika ia nrsak maka dia tidak dikenakan kewajiban

untuk menjaminnya. Karena jika dia mengabaikan permadani

tersebut, permadani tersebut akan rusak. Selain ifu, karena
perbuatan tersebut dilakukan untuk kemaslahatannya, sehingga dia

tidak dikenakan kewajiban unfuk menjaminnya.
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Sedangkan sebagian sahabat kami berpendapat bahwa dia

tidak dikenakan kewajiban untuk menjaminnya, kecuali jika

terbukti bahwa pencuri wadi'ah adalah sebagian orang yang telah

diberitahu tempat wadi'ah itu oleh diriya, atau pencuri itu adalah

orang yang diberitahu keberadaan wadi'ah tersebut oleh dirinya

meski dia tidak menetapkan tempat wadi'ah tersebut dimana, lalu

dia mengeluarkan wadi'ah tersebut, kemudian menungganginya
jika wadi'ah itu berupa binatang funggangan, atau mengenakannya
jika ia berupa pakaian, maka dia dikenakan untuk menjaminnya.

Atau jika terbukti dia bemiat untuk tidak mengembalikan

wadi'ah kepada pemiliknya, maka dalam kasus ini ada tiga

pendapat:

Pertama, pendapat hnu Suraij yang menyatakan bahwa

dia harus menjaminnya, karena dia bemiat unfuk memilikinya.

Kedua, pendapat Syaikh Abu Hamid yang menyatakan

bahwa dia tidak dikenakan kewajiban karena menggunakan

wadi'ah, namun dikenakan kalajiban untuk menjaminnya karena

tidak mau mengembalikan wadi'ah.

Ketiga, inilah pendapat kebanyakan sahabat kami, yang

menyatakan bahwa dia tidak dikenakan kewajiban unhrk

menjaminnya, karena niatan unfuk memiliki wadi'ah tidak

mempengaruhi barang wadi'ah tersebut.

Cabang: Ibnu Hazm berkata dalam Al Muhalla. "Sifat

pemeliharaan wadi'ah itu adalah seseorang menjaga harta wadi'ah

sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri, dan tidak menentang

apa yang telah ditetapkan oleh si pemilik wadi'ah, kecuali jika

ketetapan si pemilik wadi'ah itu dapat merusak wadi'ah itu sendiri,
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maka dia wajib menjaganya. Karena ihiah esensi dari sebuah

pemeliharaan dan penjagaan. "

Masalah: Jika orang yang menitip wadi'ah menemui
orang yang dititipi di tempat yang bukan merupakan tempat
wadi'ahnya dijaga, maka dia tidak berhak meminta wadi'alrnga
dan memindahkan wadi'ah dengan membawanya. Wadi'ah lht
dikembalikan kepada orang yang menitip, bukan kepada penitip
yang merampas, yang berbuat kerusakan atau lainnya, atau yang

mengambil harta tanpa cara yang dibenarkan, maka hendaknya

dia (yang dititpi) menolak memberikan wadi'ah tersebut kepada
orang yang rnengambil wadi'ah dengan cara merampas atau
mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar pada
pemiliknya, karena dia telah menemuinya di tempat Allah lainnya
(yang bukan merupakan tempat yang menjaga wadi'ah si pemilik),
selain itu dia wajib keluar dari kezhaliman dan tidak boleh berlama-
lama dalam keadaan tersebut.

Asy-Syirazi *u, berkata: Pasal: Jika wadi'ah ifu
diambil dari orang yang dititipi secara paksa, maka dia
tidak dikenakan kewajiban untuk menjamin wadi'ah
tersebut, karena dia tidak berbuat lalai dalam hal ifu.

Jika dia dipaksa hingga dia menyerahkan wadi'ah
kepada yang memaksa, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat, berdasarkan dua pendapat berkenaan orang
yang dipalcsa sehingga dia makan saat berpuasa;

Pertama, dia harus menjamin wadi'ah, karena
menyerahkan wadi'ah yang harus dikembalikan kepada
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pemiliknya untuk menjaga dirinya dari bahaya. Maka itu
sama halnya dengan jika dia membelanjakan wadi'ah
tersebut untuk dirinya sendiri karena takut mati
disebabkan kelaparan.

Kdua, dia tidak harus menjamin wadi'ah, karena
dia dalam keadaan dipaksa, sama halnya jll<a wadi'ah
itu diambil tanpa adanya perbuatan dari dirinya.

Pasal: Jika orang yang dititipi meminta wadi'ah
dikembalikan padan57a, namun yang dititipi
menangguhkan pengembalian wadi'ah tanpa adanya
alasan, maka dia harus menjamin wadi'ah tersebut,
karena dia telah berbuat lalai- Namun iika dia
menangguhkannya karena adanya halangan atau alasan

lnng kuat, maka dia tidak menjaminnya, karena dia
fidak berbtrat lalai-

Pasal: Jika oftmg yang dititipi melanggar
ketenfuan wadi'ah, lalu dia harus menjaminnya,
kemudian dia meninggalkan pelanggaran terhadap
wadi'ah ifu, maka kewajiban memberikan jaminan tidak
terlepas darinya, karena ketenfuan pemberian jaminan
wadi'ah akibat pelanggaran tidak dapat gugur dengan
mengembalikannya ke tempat penjagaan wadi'ah.
Sama halnya jika dia merampas sesuafu di rumahnya,
lalu dia mengembalikannya ke tempat semula.

Jika orang yang dititipi berkata, 'Aku
membebaskanmu dari kewaiiban memberikan jaminan! "
atau *Aku mengizinkanmu untuk menjaganya!" maka
dalam kasus ini terdapat dua pendapat:
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Pertama, dia terbebas dari kewaiiban memberikan
jaminan wadi'ah, dan inilah zhahir nash, karena
jaminan itu adalah hak si pemilik wadi'ah, sehingga
jaminan pun gugur dengan pengguguran yang dia
katakan.

Kedua, kewaiiban meniamin itu tidak gugur
sampai dia (orang yang dititipi) mengembalikan wadi'ah
kepada si pernilik. Karena pembebasan ifu kaitannya
adalah hak dari sebuah tanggungan, sementara dia
tidak memiliki hak dalam tanggungan, sehingga tidak
sah pembebasan yang dia lakukan ifu.

Penjelasan Hukum: fusrSyirazi membedakan antara
diambilnya wadi'ah dari orang yang dititipi secara palcsa dengan
wadi'ah itu diserahkan kepada orang yang zhalim karena dipaksa.

Maka diambilnya wadi'ah secara paksa tanpa adanya penyerahan
yang dilakukan oleh dirinya sehingga orang yang zhalim itu
menarik wadi'ah tersebut, tidak membuatnya dikenakan kewajiban
unfuk menjamin undi'ah.

Adapun jika dia dipaksa untuk menyerahkan wadi'ah, lalu
dia menyerahkannya, maka si pemilik berhak unfuk meminta
jaminan kepadanya menunrt pendapat yang paling benar diantara
dua pendapat ini. Karena tidak ada bedanya antara dia
menyerahkan wadi'ah karena terpaksa dan menyerahkannya

karena pilihan. Dan orang yang dititipi hendaknya menuntut
kewajiban denda yang diwajibkan padanya kepada orang yang

telah berbuat zhalim padanya, sebagaimana halnya si pemilik juga

telah menunfut dirinya.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa si pemilik
tidak berhak mewajibkan jaminan kepada orang yang dititipi,
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sebab dia melakukan itu karena dipaksa. Dan pemilik wadi'ah

hendaknya menuntut jaminan kepada orang yang berbuat zhalim

itu dalam dua keadaan tersebut (yaitu baik diambil secara paksa

atau wadiiah diserahkan karena terpaksa). Dan kedua pendapat ini

dibangun atas dasar dua pendapat berkenaan orang yang berpuasa

yang dipaksa untuk makan;

Pendapat pertama, menyatakan bahwa puasa orang

tersebut tidak batal.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa puasa orang

tersebut dianggap batal.

Orang png dititipi wajib tidak memberikan wadibh kepada

orang yang berbuat zhalim padanya dan tidak memberitahukan

keberadaan wadi'ah tersebut semampu mungkin. Jika dia tidak

melakukan ifu semua, padahal dia mampu unfuk melakukannya,

maka dia harus menjamin wadi'ah itu. Dia boleh bersumpah tidak

mengetahui keberadaan wadi'ah dengan tujuan menjaga wadi'ah.

Jika dia bisa berkata dengan cara tauriyah ftersilat lidah) maka dia

wajib melakukan ifu, namun jika dia tidak mampu melakukan ihr,

maka hendaknya dia berbicara mengingkari adanya wadi'ah

dengan tegas tanpa tauri5mh, dan rnembayar kifarafsumpahnya.

Cabang: Tidak ada perselisihan pendapat bahwa wajib

hukumnya untuk mengembalil<an wadi'ah kepada pemiliknya jika

dia telah meminta wadi'ah, karena Allah @ berfirman,
"Sesmggahng Allah men5ruruh kamu men5nmpaikan amanat

kepada yang berhak. " (Qs. An-Nisaa' [4]' 58) dan Rasulullah #
bersabda,
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"Tunaikanlah amanat kepada orang tmng telah membeimu

amanah!" maksudnya saat dia (pemilik) memintanya. Selain itu,

karena ia merupakan hak pemiliknya yang tidak bergantung

dengan hak yang lainnya, sehingga dia wajib menyerahkan wadi'ah
tersebut kepadanya, seperti orang yang dirampas atau ditagih

utang. Jika dia enggan mengembalilan wadi'ah ifu, lalu umdi'ahiLr
msak, maka dia harus memberikannya jaminan, karena statusnya

berubah menjadi perampas lantaran menahan harta orang lain
tanpa seizin pemiliknya.

Adapun jika 1nng menitip meminta wadi'ah itu di waktu
yang tidak memungkin bagi yang dititipi unfuk mengembalikan

wadi'ah padanlaa, karena jarak yang jauh, atau takut di jalannya,

atau karena tidak mampu membawa umdi'ah tersebut, atau karena
alasan lainnya, maka dia tidak melanggar hak si pemilik dengan
tidak langsung menlrcrahkan wadi'ah itu, karena Allah Bt fidak
membebani seseorcmg di luar kemampuannln. Maka jil<a undi'ah
itu msak, dia tidak dikenakan karajiban unfuk menjaminnya
karena tidak ada pelanggaran (pembangkangan) yang dia lakukan.

Jika orang yang dititipi berkata, "Tunggulah sebentar

sampai aku menyelesaikan shalatku!" "Tunggulah sebentar sampai

aku selesai makan, karena aku sangat lapar!" "Tunggulah sebentar

sampai aku selesai tidur, karena aku sangat menganfuk!" atau
"Tunggulah sampai makanan ini tercema karena aku sangat

kekenyangan!" maka hendaknya orang yang menitip membeiinya
urakfu unfuk menunda penyerahan wadi'ah sesuai derigan
kebufuhan tersebut.
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Cabang: Berkenaan dengan utusan pemilik wadilah.

Orang yang dititipi terbebas dari tanggungannya untuk menjaga

wadi'ah dengan rnenyerahkan wadi'ah tersebut kepada utusan

pemilik harta, dan pembincaraan berikuhya berubah menjadi

perbincangan antara pemilik wadi'ah dengan ahli waris utusannya.

Jika utusannya meninggal sebelum sampai, maka pemilik

boleh mengambil wadi'ah dari harta peninggalannya. Namun jika

dia meninggal setelah sampai, maka dia tidak berhak

menuntutnya. Jika utusan tersebut adalah utusan yang memiliki

harta, maka dia tidak terbebas dari tanggungannya kecuali dengan

menyampaikannya kepada pemilik harta yang disertai bukti atau

pengakuan darinya. Lalu jika dia meninggal sebelum sampai

fujuan, maka yang mengutusnya boleh meminta harta wadi'ah

pada harta peninggalannya. Namun jika dia meninggal setelahnya,

maka dia tidak bisa menuntut wadi'abnya, dan itu dianggap

musibah yang ditimpakan kepada orang yang mengutusnya.

Jika pemilik harta mengklaim utusan tidak menyerahkan

harta tersebut padanya sementara dia tidak memiliki bukU dan

orang yang dititipi membenarkan klaim rusak dan hilangnya

wadi'ah, maka kasusnya sama halnya dengan orang yang diufus ifu

telah mengembalikan wadi'ah kepada pemiliknya, karena dia telah

memintanya unhrk mengamankan harta wadi'ah, sementara orang

yang rnengamankan itu dipercaya kecuali karena ada bukti yang

menguatkan. Maka hasilnya adalah bahwa iika orang yang

memegang amanah mengklaim telah mengembalikan amanah ihr

kepada orang yang telah memberinya amanah maka dia benar,

dan dia tidak dikenakan kevvajiban unhrk menjaminnya.

Jika ahli warisnya mengklaim telah mengembalikan wadi'ah

kepada pemilik wadi'ah atau kepada ahli warisnya, atau orang
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yang diberi amanah mengklaim bahwa dia telah mengembalikan

wadi'ah kepada ahli waris pemilik wadi'ah, maka klaim tersebut
tidak dapat dibenarkan, dan dia dikenakan kauajiban untuk
menjaminnya. Inilah madzhab Malik, sementara para pengikut
ma&hab Malik berpendapat bahwa jika orang yang dititipi
mengirim owdi'ah bersamaan dengan uhrsannya kepada
pemiliknya dengan seizin pemilik, narnun pemiliknya mengingkari
sampainya undi'ah tersebut padanya dan tidak ada bukti yang

menegaskan bahwa dia telah memegang wadi'ah dari utusan itu,
maka ufusan tersebut dikenakan kavajiban untuk menjaminnya
karena telah berbuat lalai dengan tidak menjadikan orang lain
sebagai saksi (atau tidak membuat bukti).

Cabang: Jika dia (57ang dititipi) melanggar perintah untuk
menjaga wadi'ah dengan berbagai bentuknya, seperti dia tidak
mau memberikan wadi'ah tersebut, kemudian kembali mengakui
keberadaan wadi'ah tersebut, maka tangannya berubah dari
tangan yang diberi kepercayaan kepada tangan yang memberikan
jaminan meski sebab-sebab ifu terhapus dengan adanya
pengakuan. Namun dia tetap dikenakan ka,vajiban membayar
jaminan dan tidak terlepas dari tanggungan ifu kecuali dengan
mengembalikannya. Jika dia memberikan bukti bahwa rusaknya
wadi'ah pasca dia fidak mau memberikan wadi'ah itu pada
pemiliknya, maka tanggungan unfuk memberi jaminan qadi'ah in:
tidak gugur darinSra.

Sementara jika dia memberikan bukfi bahwa rusaf<np
wadi'ah sebelum dia tidak mau memberikan wadi'ah itu, a$lkah
bukti dan penjelasannSn didengar?

Dalam kasus ini tendapat dua pendapat:
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Pertama, bukti dan penjelasannya tidak didengar, karena

dia telah berdusta dengan mengingkari adanya wadi'ah.

Kedua, bukti dan penjelasannya didengar, lalu jika orang

yang menitip qndi'ah membebaskannya dari tanggungan

menjamin, atau setelah ifu dia mengizinkannya unfuk meniaga

wadi'abnya lagi, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat;

Pertama, dan ini adalah zhahir pendapat AsySyafi'i, yang

mana dia menyatakan bahwa orang yang dititipi terbebas dari

tanggungan unfuk menjamin wadi'ah, karena jaminan itu adalah

hak si pemilik sehingga tanggungan itu pun gugur dengan

pengguguran yang dia lakukan unfuk orang yang dititipi.

Kedua, orang yang dititipi tidak terbebas dari tanggungan

menjamin wadi'ah, karena pembebasan itu tidak terjadi kecuali

dari sebuah hak dalam tanggungan, sehingga itu tidak sah.

Pasal: Ibnu Hazm berkata dalam Al Muhalla, "Jika orang

yang dititipi melanggar perintah dalam menjaga umdi'ah, atau

menghilangkannya, sehingga wadi'ah itu msak, maka dia harus

menjaminnya, dan seandainya dia melanggar penjagaan sebagian

wadi'ah atas sebagian lainnya, maka dia harus menjamin wadi'ah

yang dia langgar saja, karena menghilangkan wadi'ah iuga adalah

pelanggaran terhadap apa yang telah diperintahkan padaqn. Kata

Sllit secara bahasa artinya 3]t"3t (menyerang atau melanggar)

sebagaimana yang diturunkan dalam Al Qur'an, dan yang telah

disebutkan oleh Rasulullah S, dalam Al Qur'an disebutkan,

'Banngsiap JEng menyeftng kamu, maka ia, seimbang

dengan serangannya terhadapmu'(Qs. Al Baqarah [2]: 1941. Maka

dia (orang yang dititipi) harus menjamin wadi'ah sebagaimana
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seorang perampas dalam berbagai halgiang telah disebutkan dalam

pembahasan perampasan. "

Aslr-Syrrazi xs berkata: Jika orang yang menitip
wadi'ah dan yang dititipi berselisih pendapat, lalu orang
yang menitip berkata, 'Aku telah menitipkan wadi'ah
padamul" Namun yang dititipi mengingkarinSn, maka
perkataan yang diiadikan pegangan adalah perkataan
orang yang dititipi. Sebagaimana diriwa3Tatkan dari Ibnu
Abbas.S, bahwa Nabi g$ bersaMa,

,*

'Seandainga manasia ifu diberikan (segala

sesuafu) I<arena Haim merel<a, pasti banyak manusia
yang akan mengHaim danh manusia lainn5n dan harta
merel<a, akan tetapi sumpahlah Wng diwajibl<an bagi
onng yang mengHaim, dan membeil<an bulfr bagi
orzrng Wng mengingl<ari." Selain ifu, karena pada
dasamya dia tidak dititipi sesuatu sehingga pendapat
yang dijadikan acuan adalah pendapatn5p.

Pasal: Jika orang lrang dititipi mengklaim bahwa
wadi'ah itu rusak, maka aku melihat; iika klaim
rusaknya wmdi'ah disebabkan hal Snng zhahir seperti
karena dirampok dan kebakaran, maka klaimnya ifu

)GL.
o t1r6l

6,j
z +l ./

L-f, d"U t+Li

t??: u,u,

4z .

I 0i '_)

ic: t6l
.;:f:i u,* ^!it, *,;*fr

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzob ll t,



tidak diterima hingga dia mengemukakan bukti
teriadinya perampokan dan kebakaran, karena hukum
dasamya adalah tidak adanya perampokan dan
kebakaran. Sementara dia dapat memberikan bukti atas
hal tersebut. Maka perkataannya tidak dapat diterima
tanpa adanya bukti.

Lalu jika dia memberikan bukti atau mengklaim
bahwa wadi'ah itu hancur disebabkan hal yang sarnar,
maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah
perkataannya yang dibarengi dengan sumpah bahwa
wadi'ah ihr memang benar-benar hancur, karena
hancurnya wadi'ah menghalangi adanya pemberian
bukti, sehingga perkataannya yang dibarengi dengan
sebuah surnpah dapat diterima.

Pasal: Jika keduanya (orang yang dititipi dan yang
menitip) berbeda pendapat berkenaan pengembalian
wadi'ah, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah
perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan
sumpah, karena dia mengambil barang wadi'ah itu
untuk kemaslahatan si pemilik wadi'ah, sehingga
perkataan yang diambil adalah perkataan yang dititipi.

Jil<a orang yang menitip wadi'ah mengklaim
bahwa dia telah menitipkan wadi'ah, narnur-l yang
dititipi mengingkari penitipan wadi'ah tersebut,
kemudian orang yang menitip memberikan bukti yang
menguatkan bahwa dia telah menitipkan padanln,
sehingga orang yang dititipi berkata, 'Bukfi itu benar,
kamu telah menitipkan wadi'ah padaku, narnun wadi'ah
ifu telah rusak atau telah aku kembalikan!" maka
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perkataannya tidak dapat diterima, karena dia telah
berubah rnenjadi pengkhianat yang diwalibkan untuk
memberikan jaminan. Oleh karena ifu pengakuannln
yang menyatakan bahwa wadi'ah itu rusak atau telah
dikembalikan tidak dapat diterima untuk membebaskan
diri dari tanggung jawab memberikan jaminan.

Namun iika yang dititipi berkata, "Aku akan
mengemukakan bukti rusaknya wadi'ah atau
pengembalian wadi'ah tersebut!" maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat:

Pertama, buktinya didengar, dan seandainya yang
mendakrpa (malsudnya yang menitip) membenarkanryn
maka dia funng dititipi) terbebas dari menjamin wadi'ah.
Oleh karena jika dia mengemukakan sebuah bukfi,
bulrtinp harus didengar.

Kedua, bukli dan hujjahnya tidak didengar,
karena dia telah mendustakan buld dengan
pengingkaranngra terhadap adanya penitipan wadi'ah.

Adapun iika orang yang menitip mengklaim
bahwa dia telah menitipkan wadi'ah, namun lrang
dititipi berkata, 'Tidak ada wadi* miliknya yang ada
padaku!" [^alu orang yang menitip memberikan bukti
bahwa dia telah menitipkannya, sehingga yang dititipi
berkata, "Bukti ifu benar, kamu telah menitipkan
wadi'alrmu padaku. Akan tetapi wadi'ah ifu sudah
rusak atau aku telah mengembalikannya!" Maka
perkataannya ifu dapat diterima jika disertai dengan
sumpah, karena dia telah benar dalam pengingkarannya
yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang ada
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padanya, sebab jika wadi'ah itu rusak atau dia telah
mengembalilnn4p kepadanya maka fidak ada sesuafu

lpng tersisa padanp.

Penjelasan: Hadits diatas telah dijelaskan hn bkfuiinVa
telah disebutkan.

Hukum-hukum lrang ada dalam pembatrasan ini:
Jika si A mengklaim bahwa dia telah menitipkan undi'ah pada si

B, namun si B berkata, "Aku tidak menyimpan mdi'ah milikmu,

atau kamu tdak merniliki sesuatu !/ang ada padaku!" Maka
perkataan png diambil adalah perkataan si B. Namun jika si

pemilik mengemukakan sebuah butki, lalu si B mengakui adanp
wadi'ah dengan berkata, "Buktimu benar, akan tetapi wadi'ah ill.t
telah rusak!' atau dia berkata, "Akan tetapi aku telah

mengembalikannlra padamu!" Maka petkataanqla tdak dapat

diterima, karena dia telah berkhianat dengan tdak mau

mengembalilan wadi'ah pada pemiliknya, sehingga perkataanqlia

berkenaan telah nrsak dan telah dikembalikannlp undi'ah frdak

dapat diterima.

Sernentara itu Al Ustadz Muhammad Al Khadhrawi dari

kalangan fr,qaha kontemporer telah menghimpun un$r-unsur
png berfaidah berkaitan hukum klaim pengembalian uradi'ah

kepada si pemilik uadi'ah atau ahli warisnSa, dia mengatakan: Jika
orang yang diutipi mengklaim bahwa dia telah mengembalikan

undi'ah kepada orurg yang telah memberikan amanah padanya,

baik kepada pemilik umdi'ah, hakim, wali, maupun yang diberikan

wasiat, maka klaimnya dapat dibenarkan jika disertai dengan

sumpah dan jika dia menghadirkan saksi saat menyerahkan
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wadi'ah tersebut, karena dia adalah orang yang diberikan

kepercayaan.

Adapun jika dia dikenakan kewajiban untuk menjamin

wadi'ah karena telah berbuat lalai atau pelanggaran, maka

klaimnya yang menyatakan bahwa dia telah mengembalikan

wadibh tidak dapat diterima. Dan hal yang disebutkan ini berlaku

bagi setiap orang yang diberikan kepercayaan, yang dijadikan

wakil, rekanan, pekerja pinjaman, penarik pajak yang mengklaim

telah mengembalikan pajak kepada orang yang telah

mempekerjakan unfuk menflumpulkan pajak sebagaimana yang

dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah dan seluruh orang tepercaya yang

mengklaim bahwa dia telah mengembalikan wadi'ah kepada orang

yang telah dititipi (pertama kali oleh si pemilik wadi'ahl, jil<a

sebelumnya dia telah dititipi wadi'ah itu saat dia (orang yang

dititipi) hendak melakukan perjalanan; karena dia telah diberikan

amanat dengan fujuan bahwa orang yang dititipi itu dapat meminta

kembali wadi'ah tersebut saat kembali dari perjalanannya, dan

inilah yang mu'tamad (pendapat yang dijadikan acuan).

Berbeda halnya jika dia mengklaim telah mengembalikan

wadi'ah kepada pemilik wadi'ah, maka klaim ifu tidak dibenarkan

dan dipercaya, karena si pemilik tidak memberikan amanah ifu
padanya.

Selain ifu, klaim orang yang memungut sesuatu dan orang

yang menemukan pakaian karena terbawa oleh angin, yang

menyatakan bahwa keduanya telah mengembalikan sesuahr

tersebut pada pemiliknya, tidak dapat diterima, karena si pemilik

tidak meneberikan amanah kepada keduanya. Pada intinya, oftrng

yang dipercaya (dibenarkan) karena sumpahnya dalam hal

pengembalian wadi'ah adalah setiap orang yang diberikan
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kepercayaan yang mengklaim telah mengembalikan amanah

kepada pemiliknya, kecuali orang yang menye\ ra dan orang yang

menggadai, karena klaim keduanya dipercaya dalam hal rusaknya

barang, namun tidak dalam pengembalian barang. Sebab

keduanla mengambil barang itu untuk tujuan mereka sendiri.

Ibnu Al Qadhi dan yang lainnya mengatakan: Setiap harta
yang rusak di tangan orang yang dipercaya tanpa adanlra

pelanggaran yang dia lakukan, tidak membuatrya dikenakan

keurajiban untuk menjaminnya. Kecuali berbagai hal yang

dipinjamkan oleh pemerintah untuk kebufuhan orang-orang miskin

seperti zakat sebelum dialokasikan pada Snng befiak, narnun

rusak di tangannya, maka dia harus menjaminnya unfuk mereka.

Jika orang yang dititipi mengklaim bahwa dia telah

mengernbalikan undi'ah kepada orang yang tidak memberikan

amanat padanya, seperti ahli waris pemilik, atau ahli waris yang

dititipi mengklaim telah mengembalikan wadi'ah kepada orang

yang dititipi pemilik, bukan dari orang yang meninggalkan warisan

kepada si pemilik, atau dia (yang dititipi oleh pemilik) menitipkan

wadi'ah tersebut pada orang tepercaya saat dia hendak melakukan

perjalanan, lalu orang yang diberi kepercayaan itu mengklaim

bahwa dia telah mengembalikan wadi'ah kepada pemiliknya, maka

semua orang yang disebutkan ini harus dimintai bukti yang

menguatkan klaim pengernbalian wadi'ah tersebut, karena hukum

asalnya adalah tidak adanya pengembalian wadi'ah kepada

pemilik, sernentara ihr si pemilik juga tidak memberikan amanah

kepada orang yang disebutkan tadi.

Adapun jika ahli waris mengklaim telah mengembalikan

wadi'ah kepada orang yang memberikan warisan padanya, maka

klaimnya dibenarkan dengan sebuah sumpah. Inilah pendapat
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yang dikatakan secara tegas oleh Al Baghawi. Ar-Rafi'i
mengatakan, Ifulah pendapatnya, karena hukum asalnya adalah

tidak sampainya wadi'ah tersebut di tangannya. Sementara itu hnu
Abu Ad-Dam juga mengatakan bahwa pendapat itu yang paling

benar.

Jika ada perselisihan antara dua orang dalam sebuah

wadi'ah, yang mana keduanya mengklaim bahwa wadi'ah it.t
miliknya; maka hendaknya orang yang dititipi itu membenarkan

salah satu keduanya dengan barangnya, lalu menpmpah ya.,g

iainnya. Jika dia bersumpah maka gugurlah klaim yang lainnya.

Jika dia tidak bersumpah, maka yang lainnya bersumpah, lalu

orang yang dititipi membayarkan padanya nilai wadi'ah. Dan jika

dia membenarkan keduanya, maka kuasa wadi'ah itu menjadi milik
mereka berdua sementara perselisihan pun diserahkan kepada

keduanya.

Jika dia (ya.,S dititipi) berkata, " Wadi'ah ini milik salah satu

dari kalian berdua, namun aku lupa siapa!" lalu dua orang yang

berselisih itu mendustakannya telah lupa, maka dia harus

menjamin wadi'ah seperti seorang perampas. Dan perampas jika

dia berkata, "Harta yang dirampas ini adalah milik salah satu dari

kalian berdua, namun aku lupa siapa!" kemudian salah satu dari

keduanya bersumpah bahwa dia tidak pemah dirarnpas, maka

ditetapkan bahwa harta rampasan tersebut milik yang lainnyra,

tanpa harus adanla sumpah.

Jika ahli waris mengldaim bahwa orang yang dititipi
mengetahui pemilik wadi'ah telah meninggal, dan dia meminta

uadi'ah kepadanya, maka dia berhak memintanya bersumpah bahwa

dia tidak mengetahui si pemilik wadi'ah telah meninggal, lalu jika dia

enggan bersumpah, maka ahli waris mengambil wadi'ah tersebut.
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Jika orang yang dititipi berkata, "Aku menahan wadi'ah ini agaraku

dapat melihat apakah pemilik wadi'ah telah mewasiatkan wadi'ah

tersebut atau tidak?" Maka dengan begihr dia telah melanggar dan

dikenakan ker,vajiban unfuk memberikan jaminan.

Faidah: Dikatakan dalam AsySyarh Ash-Shaghir yang

termasuk dalam buku-buku madzhab Maliki bahwa: Jika dua orang

berselisih pada satu wadi'ah, lalu orang yang dititipi berkata,

" Wadibh tersebut milik salah seorang dari kalian berdua, namun

aku lupa siapa." Maka wadi'ah tersebut dibagikan pada keduanya,

jika keduanya sama-sama bersumpah atau sama-sama tidak mau

bersumpah.- Dan diputuskan wadi'ah ifu unfuk orang yang

bersumpah daripada orang yang menarik diri dari bersumpah. Jika

seseorang menitipkan wadi'ah kepada dua orang, lalu yang

menitip pergi (Udak ada), kemudian keduarnTa berselisih tentang

siapa yang harus memegang u/adi'ah tersebut, maka wadilah iht
diberikan kepada orang yang paling adil diantara keduanya, dan

dia harus menjaminnya jika telah berbuat lalai. Namun jika

keduanya memiliki status keadilan yang sarna, maka wadi'ah

tersebut dibagikan pada keduanya jika pembagian ihr diterima. Jika

tdak, maka diadakan undian.

Masalah: Syaikh Izzuddin pemah ditanya tentang seorang

lelaki yang menyimpan wadi'ah, namun dia tidak mengetahui siapa

pemilik wadi'ah tersebut, sementara dia sudah berputus asa unhrk

mengetahui siapa pemiliknya setelah lama mencarinya. Maka

beliau menjawab, "Hendaknya dia mengelola harta wadi'ah

tersebut kepada kemaslahatan umat muslimin yang paling penting,

dan lebih mengutamakan orang-orang yang dalam keadaan darurat
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dan yang amat membufuhkan. Serta tidak membangun masjid

menggunakan harta wadi'ah tersebut, dan tidak pula

mengalokasikannya kecuali pada hal-halyang mana seorang imam

adil mengelola wadi'ah tersebut pada hal-hal itu. Jika dia tidak

mengetahuinya, maka hendaknya dia bertanya kepada para ulama

yang paling mengetahui kemaslahatan umat yang wajib unfuk

dikedepankan."

Cabang: hnu Hazm menceritakan dalam Al Muhalla, dia

mengatakan: Perkataan tentang hancumya wadi'ah atau tentang

telah dikembalikannya wadi'ah kepada pemiliknya, atau berkenaan

telah diserahkannya wadi'ah tersebut kepada orang yang telah

diutamakan penyerahannya otreh si pemilik wadi'ah padanya, maka

perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan orang yang

dititipi yang disertai dengan sumpahnya, baik wadi'ah itu
diserahkan padanya dengan bukti atau tanpa bukti, karena

hartanya haram untuknya sebagaimana yang telah kita paparkan,

maka dia adalah orang yang mengldaim, yang diwajibkan unhrk

membayar denda. Sementara itu Rasulullah #i telah menetapkan

bahwa sumpah itu diwajibkan kepada orang yang mengklaim. Ini

adalah pendapat Abu Hanifah, fuy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Di sini terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa hal,

diantaranya: Bahwa Malik membedakan antara orang yang tsiqah

dan yang frdak tsiqah, lalu dia berpendapat bahwa tidak ada

kewajiban bersumpah bagi orang yang b@ah, dan ini keliru.

Karena Rasulullah $ mewajibkan sumpah kepada orang yang

mengklaim, fidak membedakan antara orang yang tsiqah dan tidak

tsiqah. Sementara para pengikut madzhab Maliki menyepakati

kami dalam hal bahwa orang Nashrani, Yahudi, orang fasik dari
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kaum muslimin yang memperlihatkan kefasikannya mengklaim

bahwa salah safu dari sahabat Rasulullah S berutang, namun dia

tidak merniliki bukti, maka diwajibkan bagi pemiliknya untuk
bersumpah. Dan tidak ada bedanya antara klaim tidak mau

memberikan wadi'ah atau klaim hilangnya wadi'ah.

Orang yang diberi pinjaman adalah orang yang diberikan

amanah atas apa yang dia pinjam, sebagaimana halnya orang yang

dititipi itu diberikan amanat, maka tidak ada bedanya.

Malik juga membedakan antara wadi'ah yang disertai bukti

dengan wadi'ah yang diserahkan tanpa adanya bukti, lalu dia

berpendapat bahwa adanya kewajiban unfuk menjamin wadi'ah
jika diserahkan tanpa adanya bukti, padahal ini tdak memiliki

makna apa-apa, karena Al Qur'an dan As-Sunnah tidak
membedakannya, sementara ihr sumpah fidak menggugurkan

kalajiban dan denda tidak diwajibkan kecuali pada hal-hal yang

diwajibkan oleh Allah & dan Rasul-Nya, atau tidak gugur kecuali

yang digugurkan oleh Allah & dan Rasul-Nya.

Disamping itu beberapa orang membedakan antara

pemyataan orang yang dititipi, " Wadi'ah it.) telah hancur." Lalu

mereka membenarkannya dengan sebuah bukti atau tanpa sebuah

bukfi, dengan pernyataannya, "Aku telah memberikan wadi'ah itt
padamu," namun mereka mengharuskannya untuk menjamin

wadi'ah, begitu pula saat dia menyatakan, "Kamu telah

memerintahkanku untuk memberikan wadi'ah ifu pada si Fulan,"

namun mereka mengharuskannf untuk menjamin udi'ah.

Abu Muhammad mengatakan: Ini keliru, AI Qur'an dan

hadits tidak pemah menjelaskan'perMaan berkenaan hal ini. Dan

yang dijadikan landasan dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh

orang yang dititipi yang dapat manggugurkan diberlakukannya denda
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atasnya dan barang udi'ah itu fidak kehnr dari kepemilikan pnE

menitip, oleh karena ifu perkataan 5nng dijadikan acuan dalam

permasalahan ini adalah perkataannya 1ang dis€rtai dengan sumpah.

Karena hartanla dilrammkan, kecuali (lnng dihahlkan) oleh Al

Qurlan dan As-S-nnah, baik udi'ah ifu diketahui milik omng Sang

menitip dengan sehnh bulcti atau dengian pergetahrnn sang hakim

atau tidak ada sama sel€li. Dan tidak ada perbedaan diantam

bertagi hal 1nng telatr mereka Makan antara hal tersebtrt dengan

pendapat mseka 5ang kdiru. Adapun iilo yang dititipi

bahwa sebagian ud'ah telah dipindahkan dari kepemilikan orang

Sang rnenitip keeada kepernilikan orang hin, rnaka dalam kmus ini

diteliti kernbali, ji}r udi'ah itu tidak dil(etahd milik orang Snng

menitip kecuali dengan perkataan omng yang dititipi, rnaka

perkataan 3nng dit€rima adalah perkataanrrya serta sumpahryla

dalam segala sesuafu png disebutkan oleh penitip padan5a, baik

dengan , men@ekahkannSn, menghibahkarurla atau dia

menghibalrkanr4p padanya dan hal lainnSn. Adapun jika bamr4

vradi ah diketahui milik penitip dengan adanla bukti atau dengan

pengetahuan sang hakitm, lalu yang dititipi mengklaim telah

berpindah kepernilikan png dititipi dari wadi'ah tersebut, maka

perkataannya Udak dibenarkan kecuali dengan sebuah buldi, dan

pada saat dernikian dia telah mengakui kepemilikan orang lain

dengan hal yang telah dilarang oleh Allah, lrang mana Dia berfirman,

W *l ,;\tL i*J111 "Dan ddaklah s@ftns membmt dm
melainkan kemudhanbnng kembli lcepda dirfup.' (Qs. Al

An'aam [6]: 164), maka dia harus menjaminnla.

Cabang= Dcedtakan oleh Al Allamah Abu Al Barakat Ad-

Dardir Al Maliki dalam ,4syS5nrh Ash-Shaghiryang dikeluarkan oleh

DR. Musthafa Kamal Washfi: Harta yang dititipkan, jika berada

bertahun-tahun di tangan yang dititipi, maka hendaknya dikeluarkan
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zakatnya setelah dipegangnya barang wadi'ah tersebut, pada tiap

tahunnya sesuai dangan lamanya wadi'ah itu berada pada orang yang

dipercalra. Inilah makna perkataannya , " 'i1b)6'l *ii ,i fk e'sltbc'

lAp)'tfl6 j". Sedangkan Al Allamah Ash-Shawi berkata dalam

Hasyiabnya: Perkataanya, "*;a, ptr J<J" maksudnya (kewajiban

mengeluarkan zakatnya) dirrnrlai dari tahun pertama sampai

seterusnya, kecuali jika berkurang nishabnya. Dan yang disebutkan

olehnya bahwa bilangan zakat harta yang diUtipi (deposito) itu sesuai

jumlah tahr.rn lamanya penitipan merupakan pendapat 5nng masyhur.

Dan lawan pendapat tersebut adalah yang diriwagatkan dari Malik

yang menyatakan bahwa kewajiban zakatrya adalah satu tahun

setelah dipegangnya harta wadi'ah, karena fidak adanya

perttrmbuhan harta wadi'ah dan yang diriwayatkan oleh hnu Nafi

yang menyatakan bahwa ketenfuan zakatrya menunggu haulterlebih

dahulu setelah dipegangnya wadi'ahtersebut. Perkataannya, "Setelah

dipegangnya wradi'ah," secara zhahir menunjukkan bahwa sebelum

wadi'ah tersebut dipegang (oleh yang dititipi) maka zakat'rya tidak

dikeluarkan, akan tetapi dikeluarkan setelah wndi'ah itu telah
'dip"gang (oleh yang dititipi). Sedangkan hnu Asyir berpendapat

bahwa pemilik wadi'ah mengeluarkan zakatnSa setiap tahun dimulai

saat kanrajiban zakat itu dikenakan padan5ra, kemudian dia berkata,

"Maka dalam hal ini ada empat pendapat, dan yang paling masyhur

adalah dituniukkan oleh pengarang. "
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KITAB AL ARIYAH (PINJAIVIAT$

Menurut etimologi kata Al Adtah menggunakan bsgdid
pada huruf 

'na', 
bermakna suafu yang dipinjamkan, pergi dan

beredar. Asal kata 'art5mh adalah kata kerja Srang bertuny fathah

pada huruf 'ain. N Azhari berkata: Al Aritnh adalah nisbat kepada

al 'anh, ia merupakan isim dari kaa i'arah. Dikatakan, "Aku

meminjamkannln sesuatu (etOiitOl'8'tt" seperti kata " 'a;U'rALt

'-tU7- dan -'-r;12r'Uyl'&1". Sementara Al-laits berkata, "Disebut

dengan sebutan ilrn, karena seseorang hilir mudik unfuk

mendapatinSra." Demikian pula yang dikatakan oleh Al Jauhari.

Sedangkan sebagian mereka mengatakan bahwa kata 'aiyah

diambil dari kata "Kuda itu pergi (bra, iol jika dia pergi dari

pemiliknya untuk keluar dari tangan pemihlmp," ini keliru karena

kata 'ar$nh itu berasal dari huruf wawt, karena orang:orang Arab

berkata, "qstidt oslsUfi-" mereka saling meminjam pinjaman, dan

kata ihr menggunakan huruf wawu, jika mereka saling pinjam

meminjam pinjaman, adapun dalam ;1, )tb kata

tersebut menggunakan huruf yaa'. Maka png tepat adalah apa

yang dikatakan oleh Al Azhari. Terkadang llcita 'ari5nh dalam syair

disebut dengan tidak men-tas@idkan huruf tna'. Namun yang asli
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adalah dengan tasydid, "Aku meminjam sesuahr darinya, Ialu dia
meminjamkannya padaku." sementara para fuqaha selalu
berpendapat dengan mengambil pendapat Al Jauhari.

Ibnu Qudamah mengatakan: Pengertian al ,ariyah 
adalah

kebolehan unfuk rnemanfaatkan barang dari barang-barang harta
benda, pengasalan katanya dari ,E r5g lrp.rr .lti. Dan dikatakan
darinya untuk orang yang pengangguran. orang yang hilir mudik,
karena dia bolak-balik dalam penganggurannya.

sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa itu pendapat
yang keliru, karena l<ata al 'ariq4nh berasal dari suku kata yang
berbeda. Ibnu Baththal Ar-Rukabi Asy-Syafi'i mengatakan,
"Diantaranya juga disebut ]rJr (kafilah) karena ia sering pulang
pergi." Maka ini keliru sebagaimana yang telah kami paparkan,
sementara Ibnu Al Atsir mengatakan seperti ifu.

Menurutku, yang benar bahwa kata tersebut menggunakan
wawu, maka asal kata 'ariyah adalah 'auriyah. sehingga asalnya
adalah 'aruwah dengan waan fa'ulah- Sedangkan 'aiyah secara
istilah menurut ahli fikih adalah kepemilikan manfaat yang bersifat
temporer tanpa adanya pengganti. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi g berkata: Memberikan pinjaman
hukumnya sunah berdasarkan firman Allah &, & WG{"{ilt; ";i 'Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjal<an) kebajikan dan talruta.' (es. Al Maa'idah
[5lr 2l- Dan diriwayatkan dari Jabir g bahwa dia
berkata: Aku mendengar Rasulullah ;S bersabda,
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'Tiadalah pemilik unta 57ang tidak 
^.nuruiiunhak untanya, melainl<an unta itu akan datang di Hari

Kiamat sel<adar mafi penggembalaannya di lembah
tanah rendah, pemilik unta itu terilrat pada l<aki-kaki
unta dan telapak kakinya." Seorang lelaki bertanya,
"Apa hak unta wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
'Memerah susun!,:I, meminjamkan timbanya dan
meminjamkan peiantannya. "

Pasal: Pinjaman tidak sah kecuali dari orang lrang
boleh mengelola harta, maka jika pinjaman itu datang
dari orang yang tidak merniliki hak untuk mengelola
harta seperti anak kecil dan orang bodoh, hukumnya
tidak sah, karena pinjam.rn merupakan pengalokasian
dalam harta, rnaka anak kecil dan orang bodoh tidak
boleh melakukannya seperti dalam jual beli.

Pasal: Boleh meminjamkan berbagai barang yang
dapat diambil manfaatnya namun zat barang itu tetap
ufuh, seperti rumah, harta tidak bergerak, hamba
sahaya, budak perempuan, pakaian, dan binatang

&
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tunggangan, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh
Jabir rg, bahwa Nabi S menyebutkan meminjamkan
timba unta dan meminjamkan pejantannya. Yang
diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi $ rneminjam kuda
dari Abu Thalhah, lalu beliau menungganginya. Dan
yang diriwayatkan oleh Shafwan bahwa Nabi S
meminjam baju besi darinya pada perang Hunain.
Semua hal ini telah ditetapkan secara tetap dengan
khabar, dan kami mengqiyaskan berbagai barang yang
dapat diambil manfaatnya namun zat barang tersebut
tetap utuh terhadap hal tersebut.

Penjelasan: Landasan hukum'ariyah (pinjam-meminjam)

adalah Al Kitab, As-Sunnah dan ljmak.

Dalam Al Kitab disebutkan bahwa Allah @ berfirman, "Dan

enggan (menolong dengan) barang berguna. " (Qs. Al Maa'uun

[107]: 7), diriwayatkan dari hnu Abbas dan hnu Mas'ud bahwa

keduanya berkata, "Bahwa maksudnya adalah memberikan

pinjaman." Sementara Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat tersebut

dengan berkata, "Maksudnya adalah periuk, timbangan dan

timba." Dan Allah S berfirman, 
-{rAG i\ :F WGi "Dan

tolonE-menolonglah kamu dalam (mengeiakan) kebajikan dan

takwa. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 2).

Adapun dalam As-Sunnah, yang menguatkan dianjurkannya

memberikan pinjaman adalah yang diriwayatkan dari Nabi S
bahwa beliau bersabda dalam Khutbah Wada',
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"Pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya, utang

harus dibalnr, pemberian (yang berupa tanah unfuk ditanami atau

domba untuk diambil susunya) harus dikembalikan, dan orang

yang menjamin harus membayar iaminannSn." Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini hasan

gharib;'

Sernentara itu Shafiryan bin UmaSryah meriwayatkan bahwa

Nabi $ rneminjam baju besi darinya pada perang Hunain, dia

bertanya kepada beliau, "Apakah engkau mengambil dengan

paksa wahai Muhammad?" Beliau $ menjawab , "'rft:al t-f ',t

"Bukan, akan tetapi pinjaman yang diberikan janinan " Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim,

dan dia rneriwalntkan s5nhid hadits tersebut yang diriwayatkan

dari Ibnu Abbas, dengan redaksi, "el1. Ltb # "Akan tetapi

pinjaman tnng harus dikembalikan pada pemilikn5n " Dan ini

mempakan hadits yang dipaparkan oleh penulis dalam pasal ini

se@ra ringkas, sementara Ahmad dan An-Nma'i menambahkan

dalam redalsinya, "Kemudian sebagian pinjaman tersebut hilang,

lalu beliau menawarkan unfuk meniamin barang tersebut

kepadanya, narnun dia berkata, 'Hari ini aku mencintai Islam'."

Dalam riwaft Abu Daud disebutkan, "Baju besi Sang

dipinjam ifu antara tiga puluh sampal empat puluh."

Al Baihaqi meriwayatkannya dari Umalryah bin Shafwan

secara mursal, dan menjelaskan bahwa baju besi tersebut sekitar

berjumlah delapan puluh. Sementara Al Hakim meriwayatkannya
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dari Jabir bin Abdullah dan menyebutkan bahwa baju besi itu
berjumlah seratus baju besi. Namun lbnu Hazm dan hnu Al

Qathan menganggap cacat jalur-jalur hadits ini. Ibnu Hazm

berkata, "Hadits yang paling bagus dalam hal ini adalah hadits

Ya'la bin Uma5yah." Dan kami telah memaparkan hadits tersebut

dalam pembahasan ormkalah, hadits tersebut juga akan dipaparkan

kembaliryada pasal dibolehkannya peminjam kembali mengambil

yang bdbu saja dia keluarkan.

Adapun hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Muslim dalam pasal ini, Al Imam An-Nawawi telah

mengomentarinya secara komperhensif dalam pembahasan Zakat

dalam ktab Al Maimu.

Sedangkan dasar hukum bnyah menurut ijmak, maka

seluruh umat telah menyepakati bahwa britnh (pinjam-meminjam)

itu adalah sunah, karena ia termasuk amalan yang mendekatkan

diri kepada Allah. Bahkan madzhab Hanafi mewajibkan briyah

bagi orang yang meminjamkan, sementara penerimaan 'ariph
oleh orang yang meminjam bukanlah bagian dari rukun biyah,
akan tetapi ia merupakan istihsan (yang dianggap baik jika

dilakukan) dalam tiga hal (yang meminjamkan, yang meminjam

dan yang dipinjam). Namun Zufur berpendapat bahwa penerimaan

'ariyah oleh orang yang meminjam termasuk rukun 'ari5nh, dan itu

diambil dari keharusan qiyas yang dilakukan oleh mereka,

pendapat inilah yang dipilih oleh penuhs Al kda'i.

Adapun landasan hulum 'aritph dengan metode qiyas

menjelaskan bahwa, ketika dibolehkan seseorang memberikan

hibah dengan barang, maka dibolehkan juga seseorang

memberikan hibah dengan memberikan manfaat barang sia.
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Maka dari ifu dibolehkan memberi wasiat dengan barang dan

pemanfaatannya sekaligus. Karena Allah S berfirman,

,14A;1y,-+* u/946'i S

t6(q&tii+;t
" Tidak ada kebaikan pda kebangl<an bisikan-bisikan

mereka, keanali bisil<an-bisil<an dari orang yang menytruh manusia

membei sedekah, atau bqbuat makruf, atau mengadakan

perdamaian di antara manusia." (Qs. An-Nisaa' [4]' 114),

sementara 'ariphmerupakan bagian dari halyang makruf.

Allah berfirman, "{ritti 7i li i}t1'3 "Dan tolans-

menolonglah kamu dalam (mengeiakan) kebajikan dan takum.'

(Qs. Al Maa'idah [5], 2). Sementara 'ar$ahjuga termasuk bagian

dari kebajikan dan hal yang berguna(al ma'url.

Kata a/ ma'un pada masa jahiliyah dikenal dengan segala

sesuafu yang di dalamnya terdapat manfaat baik sedikit maupun

ban5ak.

Sementara pada masa Islam kata a/ maln dikenal sebagai

ketaatan, zakat, dan kebaikan.

Hukum-hul$rn dalarn pasal ini: Muamalah 'ariSmh

membutuhkan tiga perkara;

Al mu'ir
Musta'ir
Mu'ar

1)

2)

3)
i

1

I

I

I

t
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Al mu'ir adalah semua orang yang memiliki barang dan
berkuasa unfuk mengelola harta. orang yang memiliki kriteria
seperti ini boleh unhrk menjadi seorang mu'ir. oleh karena itu
orang yang bukan pemilik barang dan yang dilarang mengelola
harta tidak boleh menjadi seorang mu'ir.

Musta'ir adalah siapa saja yang dibolehkan menerima
hibah, maka dia dibolehkan untuk meminjam pinjaman, karena
'adtmh adalah bagian dari hibah.

Adapun barang yang dipinjam (mu'al adalah seluruh
barang yang dimiliki, yang dapat diambil kegunaannya tanpa
mengurangi zat barang tersebut. Maka barang yang tidak bisa
diambil kegunaannya tanpa mengurangi zat barang tersebut tidak
dapat dijadikan sebagai barang yang dipinjam (mu'a), contohnya
makanan, karena mumalah 'ar$mh ifu dikhususkan pengambilan
kegunaan.

Penjelasan hukum akad 'ariyah ada pada dua tempat; 1).

Penjelasan dasar hukumnya, 2)- Penjelasan berkenaan sifatnya.

Berkenaan dengan point yang pertama, maka hukum
awalnya adalah orang yang meminjam boleh memanfaatkan
kegunaan suafu barang tanpa memilikinya. Sementara menurut
Abu Hanifah dan para pengikuh5n bahwa orang yang meminjam
memiliki kegunaan suatu barang tanpa memberikan pengganti.

Adapun pendapat itu mengindikasikan adanya tambahan
kegunaan secara adat dan kebiasaan sampai-sampai orang yang
meminjam berkuasa unfuk menyewakannya.

Dalil mereka adalah bahwa orang yang memberikan
pinjaman memberi kuasa pada yang meminjam unfuk memperoleh

dari barang yang dia pinjamkan, lalu mengarahkan
manfaafurya kepada dirinya sendiri.
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Pemberian kuasa seperti ini menjadikan si peminiam

sebagai pemilik pinjaman, dan itu tidak boleh dilakukan pada

barang-barang pinjaman. Namun hal tersebut boleh dilakukan iika
dilakukan tanpa adanya batas waktu, karena keterangan batas

waktu berfungsi untuk menghindari adanya ketidaktahuan {ahalah)
yang dapat mengakibatkan terjadinya persilisihan. briyah adalah

akad yang boleh dilakukan dan tidak harus dilakukan.

Alasan pendapat kami adalah dalil ijmak dan dalil logis,

adapr.rn dalil ijmak berkenaan bolehnya alod tanpa ada ketenfuan

batas waktu, seandainya akad itu adalah pemberian

kepememilikan kegunaan barang maka pasti akad itu tidak boleh

tanpa adanya keterangan batas waktu seperti akad penyewaan.

Dan demikian orang lrang memtnjam, dia tidak memiliki kuasa

untuk menyalakan pinjaman ('ariyah), dan seandainya dia

memiliki kuasa dalam penggunaan barang maka dia akan berkuasa

(memiliki kegunaan tersebut) seperti orang yang menyewa.

Adapun dalil logis rnenyatakan bahwa qiyas tidak menginginkan

pemberian kepemilikan manfaat, karena jual beli ma'dum ill.t

disebabkan tidak adanya manfaat saat akad, dan ma'dum (ttdak

ada barangnya) tidak mengindikasikan pada penjualan, karena itu

addah peniualan barang yang tidak dimiliki oleh seseorang.

Dan Rasulullah # telah melarang hal itu, hanya saja hal itu

boleh dilakukan saat akad sevJa, karena alasan dantrat, sementara

tidak ada kedaruratan dalam muamalah pinjam-meminjam.

Emas dan perak terbagi pada tiga bagian;

1) Boleh dipinjamkan dan boleh unfuk diser,vakan, contohnya

perhiasan, karena kegunaannya dapat diambil sementara zat

barangnya tetap utuh.
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3)

Tidak bisa dipinjamkan dan tidak bisa dise'.,rrakan, contohnya

bejana-bejana yang dilarang untuk digunakan meski zatnya

tetap utuh seandainya digunakan.

Boleh dipinlamkan, dan berkenaan dibolehkannya untuk
disewa, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat,

contohnya adalah dirham dan dinar, karena memperbagus

diri menggunakan keduanya terdapat manfaat. Perbedaan

antara 'aritnh (pinjaman) dengan penyewaan meski keduanya

lebih dikhususkan dengan memanfaatkan kegunaan barang,

hanya saja hukum bnyah lebih luas daripada hukum ser /a.

Seseorang bisa meminjam fahl dharnb, namun dia tidak bisa

menye\ ranlE.

Sementara hewan terbagi menjadi empat bagian:
t

Pertama, hewan yang dapat dipinlam dan dapat disewa,
yaifu hewan yang dapat diambil manfaakrya, seperti binatang
tunggangan yang punggLlngnla dapat dimanfaatkan, dan anggota
hrbuh lainnya yang dapat unfuk berbum.

Kedua, hevuan yang tidak dapat dipinjam dan tidak dapat
disewa, dan itu ada dua rnacam:

1) Her,,r,ran Yang dihammkan.

2l Hewan grang manfaatnya adalah zat hewan tersebut.

Adapun binatang yang diharamkan untuk diambil
kegunaannya adalah binatang buas, srigala dan anjing-anjing yang

tidak dijinakkan. Maka semua binatang-binatang itu tidak bisa

dipinjam dan tidak bisa disewakan.

Sedangkan hewan-hewan yang manfaatnya adalah zat
hewan itu sendiri, maka hewan-hewan tersebut adalah hewan
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ternak yang memiliki susu yang melimpah, seperti kambing, maka

hewan tersebut tidak dapat dipinjam dan tidak dapat disewa,

karena muamalah 'ariyah dan penyewaan itu dikhususkan dengan

penggunaan manfaat bukan zat barang tersebut, akan tetapi

hewan itu dapat diberikan.

Asy-Syafi'i mengatakan: Minhah (pemberian) adalah

seseorang menyerahkan untanya atau dombanya kepada orang

lain untuk diperah susunya, kemudian unta itu dikembalikan lagi,

sehingga yang diberikan itu adalah susunya.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik, dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'rai, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

;:L i';:t;1. )i13yill S;la^tlv,/r/
"Mnhah (pemberian) ifu adalah sebaik-baiknya sdekah,

datang dengan pahala dan pergi dengan pahala."

Ketiga, hewan yang boleh dipinjamkan namun tidak boleh

disewakan, seperti hewan jantan jika disewa dengan fujuan untuk

memberi kefurunan (dengan maninya), dan Rasulullah # melarang

mengambil penghasilan dari mani pejantan.

Keempat, hewan yang boleh dipinlam, sementara

berkenaan dengan dibolehkannya untuk disewa, maka ada dua

pendapat; anjing yang digunakan untuk memburu dan pejantan

yang disewa tidak untuk memberi keturunan. Jika hewan-hewan

itu bisa unfuk dipinjamkan namun tidak dapat disewa, maka

kewajiban unfuk memberi makan dan kebutuhannya diserahkan

kepada pemilik hewan, tidak kepada yang meminjam dan tidak
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pula kepada orang yang menyewa, karena itu termasuk kewajiban-

kewajiban sang pemilik. Wallahu a'lam.

Cabang: Al Imam Ibnu Hazm menjelaskan dalam Al
Muhalla, 'ariyah (pinjam-meminjam) adalah hal yang boleh

dilaltukan dan merupakan perbuatan baik. Dalam beberapa tempat

disebutkan bahwa ia adalah hal yang wajib. 'AdWh adalah

kebolehan memanfaatkan sebagian sesuahr, seperti binatang

tunggangan unfuk ditunggangi, pakaian untuk dikenakan, kapak

untuk membelah, periuk unfuk memasak, wajan untuk

menggoreng, timba, tali dan penggilingan untuk menggiling, jarum

unhrk menjahit dan segala sesuaht yang dapat diambil

kegunaannya. Semua itu tidak ditetapkan pada batas wakhr yang

telah ditenfukan, akan tetapi seseorang dapat mengambil apa yang

dia pinjam kapan saja dia mau. Dan barangsiapa yang datang

kepadanya untuk meminjamnya karena kebutuhan yang mendesak

maka dia wajib meminjamkannya kepadanya saat dia percaya

bahwa ynng meminjam dapat memenuhi janjinya, tapi jika dia

merasa tidak aman, dan mengira bahwa yang meminjam ifu dapat

menghilangkan apa yang dia pinjam, maka hendaknya dia tidak

memberikannya pinjaman. Meminjamkan itu hukumnya wajib

berdasarkan firman Allah &, @ !i6 '#:'i "Dan enggan

(menolong dengan) barang berguna. " (Qs. Al Maa'uun [107], 7).

Dalam ayat ini Allah mengancam orang yang enggan memberikan

pertolongan dengan kecelakaan. Kami meriwayatkan dari jalur

Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Hajjaj bin Al Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami

dari Ashim bin Bahdalah, dari Zurr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud

tentang firman Allah &, @ i;"6 1;::i "Dan enssan

(menolong dengan) barang berguna. " (Qs. Al Maa'uun [107]: 7),
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dia berkata, "Maksudnya adalah pinjaman, periuk, timba, dan

timbangan."

Kemudian dia berkata: Sementara dari jalur Yahya bin Sa'id

Al Qaththan dari Jabir bin Shubh, Ummu Syurahil menceritakan

kepadaku, dia berkata: Ummu Athiyyah pernah berkata padaku,

"Pergilah kepada si Fulanah, lalu ucapkanlah salam padanya, dan

katakan padanya bahwa Ummu Athiyyah berwasiat kepadamu

untuk be.rtal$ra kepada Allah dan jangan enggan memberikan

pertolongan dengan barang berguna (al ma'ur)-" Maka aku

bertanya, "Apa itu al maa'uuri?" Lalu dia menjawab pertanyaanku,

"Pandir kamu, ia adalah pekerjaan yang mana manusia sibuk

mengerjakannya diantara mereka. "

Kemudian dia menukil dengan sanadnya dari Sa'id bin

Ayyadh, dari para sahabat Rasulullah, mereka berkata, "Al
maa'uun adalah enggan (memberi pinjam) periuk, kapak dan

timba."

Dari jalur hnu Ulayyah, dari Laits, dari hnu Ishaq, mereka

semua adalah acuan dalam bidang linguisUk. Dan kami

meriwayatkan dari hnu Umar, dia mengatakan bahwa al maa'wn
adalah harta yang haknya dicegah. Ifu sesuai dengan apa yang

telah kami paparkan, itu adalah pendapat lkrimah, hrahim dan

lainnya, sementara ifu kami tidak tahu dari para sahabat Nabi yang

berpendapat bertentangan dengan ini. Jika ada yang mengatakan

bahwa telah diriwayatkan dari Ali bahwa maksudnya adalah

(binatang) sembelihan, maka aku katakan, I!,a, dia pemah

mengatakan bahwa itu bukan briyah (pinjaman), narnun kemudian

diriwayatkan darinya bahwa itu adalah 'aiyah, oleh karena ifu

harus menghimpun antara dua pendapatnya.
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Asy-Syirazi #* berkata: Pasal: Tidak boleh
meminjamkan seorang budak wanita yang cantik
kepada orang yang bukan mahramnya, karena
dikhawatirkan dia akan berduaan hingga akhimya
menyetubuhi budak wanita itu. Jika budak wanita itu
tidak cantik atau dia seorang wanita fua yang sudah
tidak merniliki syahwat, maka tidak diharamkan
dipinjamkan, karena dia tidak dikhawatirkan akan
berbuat kerusakan pada wanita ifu- Tidak boleh
meminjamkan seorang budak muslim kepada orang
kafir, karena dia tidak diperkenankan untuk berkhidmah
kepadanya. Tidak boleh iuga meminjamkan alat
perburuan kepada orang yang dalam keadaan ihram,
karena orang yang berihram tidak boleh memegangnya
dan tidak boleh meng[Junakannya. Dan dimakruhkan
seseorang meminjam salah safu dari kedua orang
fuanya unfuk suafu pekerjaan, karena dia dimakruhkan
mempekeriakan kedua orang fuanya, maka dia pun
dimakruhkan meminjam keduanya unfuk ifu.

Pasal: Muamalah'ariph (piniam-meminiam) fidak
sah akadnya kecuali dengan adanya ijab qabul, karena
muamalah tersebut adalah pemberian hak kepada
manusia, maka tidak sah hukumnya kecuali dengan
adanya ijab qabul sebagaim.rna muamalah jual beli dan
muamalah sewa.

Sementara ifu akad 'ariyah sah hukumnya dengan
benfuk perkataan salah satu dari dua orang yang
berakad dan bentuk perbuatan yang lainnya; jika s-i A
berkata, 'Pinjamkan aku!" lalu si B langsung
menyerahkan kepadanya apa yang ingin dia pinjam,
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maka telah sah akad tersebut. Atau jika si A berkata,
'Aku meminjamkan ini padamu!" lalu si B langsung
mengambil pinjaman tersebut, maka akad 'ariyah iht
sah, karena itu adalah hal yang boleh dilakukan dalam
membelanjakan (mengalokasikan) hartanya, sehingga
disahkan salah satu dari dua orang yang berakad
('ariyahl ifu menggunakan perkataan dan yang lainnya
menggunakan perbuatan (dengan hanya menerimanya
atau memberinya tanpa berkata-kata), seperti
mubahnya makanan.

Penjelasan: Dalam pasal ini terdapat berbagai kebaikan

Islam dalam muamalah buruk yang tampak lelas terjadi pada

masyarakat se@ra urnum, Islam untuk rnenjemihkannya dengan

men&katkan diri kepada Allah dan melepm berbagai ikatan

keburukan itu. Diantara dari bentuk kebaikan itu adalah bahwa

ketika seseorang memiliki budak yang cantik, maka dia tidak boleh

meminjamkannSa unfuk melayani orang lain, agar Udak

membuakrya terpikat dan menyetubuhi budak wanita itu. Hal ini

terjadi pada para pembanfu wanita yang mendatangi rumah-rumah

di zaman kita ini unfuk memberikan sebagian pelayanan dan

membantu sebagian pekeriaan para ibu rumah tangga yang

memberatkan mereka. Oleh karena itu tidak dibolehkan

meminjamkan pembanfu seperti para pembantu tersebut jika

mereka cantik. Sementara ihr dimakruhkan bagi s€orang hlaki

mencari seorang pembanfu yang cantik, dan dimakruhkan bagi

seseorang mempekeriakan ayahn5ra, juga tidak pula meminjamnya

untuk'bekerja padanya. Hukum dalam benfuk ini yang telah kami

paparkan adalah yang cocok untuk diterapkan pada saat ini, yang
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mana hal itu terjadi di masyarakat kita setelah dihilangkannya

perbudakan dan orang-orang berusaha untuk kembali pada hal ihr.

Cabang: An'yah (pinjam-meminjam) adalah akad

sebagaimana akad-akad kepemilikan lainnya, sebagaimana yang

kita ketahui bahwa bnyah adalah penguasaan kegunaan suatu

barang yang bersifat temporer tanpa memberikan pengganti;

karena jil<a 'aiyah itu mengharuskan seseorang unfuk memberikan

pengganti maka ia adalah ijarah (penyanraan), jika 'ariyah itu tidak

memperkenankan seseorang untuk menguasai kegunaan suatu

barang maka ia adalah wadi'ah, dan jika di dalam 'aiyah il;.t
terdapat pertukaran (penggantian) terhadap barang yang dipinjam

maka itu merupakan akad jual beli, oleh karena itu akad 'ariyah itu
sah dengan adanya ijab qabul.

Asy-Syirazi x* berkata: Jika orang yang meminiam
fidak mau mengembalikan barang pinjamannya, maka
dia harus menjaminnya, berdasarkan riwayat yarrg telah
diriwayatkan oleh Shafwan bahwa Nabi,S meminjam
baiu besi padanya pada perang Hunain, lalu dia berkata
pada beliau, 'Apakah kamu akan merampasnya (tidak
mengembalikannya) wahai Muhammad?" Beliau
menjawab, '(Tidak), akan tetapi ia pinjaman yang
dijamin. " Disamping itu, karena pinjaman tersebut
adalah harta milik orang lain yang dia ambil
kegunaannya unfuk dirinya sendiri tanpa adanya
sesuafu yang dapat dijadikan pegangan {aminan), maka
dari ifu dia harus menjamin pinjaman tersebut
sebagaimana barang yang dirampas. Jika pinjaman itu
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rusak (hilang), maka aku melihat; jika tidak ada barang
yang menyerupai barang pinjaman tersebut, maka
berkenaan &ngan penjaminannya ifu terdapat dua
pendapat:

Pertama, dia harus membayar jaminannya lebih
banyak daripada nilai pinjaman tersebut sejak dia
memegang pinjaman tersebut hingga pinjaman ifu
msak, seperti barang yang dirampas. Dan bagian-
bagiannya mengikuti barang pinjaman itu, iika
kewajiban menjamin barang pinjaman ifu gugur dengan
mengernbalikannya maka gugur pula penjaminan
bagian-bagiannya. Dan iika diwajibkan membayar
jaminan barang piniaman ifu karena msak, maka
diwaiibkan pula untuk menjamin bagian-bagiannya.

Kedua, barang pinjaman itu diberikan jaminan

dengan nilai yang sama pada hari rusaknya barang
pinjaman tersebut, dan inilah pendapat yang benar.
Karena iika kita menghamskannya membayar dengan
nilai yang lebih banyak dari nilai sebelumnya, dimulai
dari saat dia menerima barang pinjaman ifu hingga
waktu rusakqTa barang pinjaman, maka kami
mewajibkan untuk menjamin bagian-bagiannya snng
rusak dengan adanya izin, namun ini tidak boleh. Oleh
karena ifu, iika barang tersebut masih ada, sementara
bagian-ba$an barang pinjaman itu sudah berkurang
karena adangn pemakaian maka tidak diwajibkan unh.rk

meniarninnya meski ia te'rmasuk kategori barang yang
memiliki barang lpng semisal.
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Jika kita berpendapat berkenaan barang yang
tidak memiliki kesetaraan dengan yang lainnya bahwa
dia (yang meminiam) harus menjaminnya dengan nilai
yang lebih banyak daripada nilainya sebelumnya, maka
dia harus menjaminnya dengan nilai yang semisal
dengannya. Dan iika kita berpendapat bahwa dia harus
menjamin barang pinjaman ifu dengan nilai pada hari
rusaknya pinjaman tersebut, maka dia hams
menjaminnya dengan nilainya (yang pertama).

Sementara ifu para sahabat kami berbeda
pendapat berkaitan anak dari barang yang dipinjam,
diantara mereka ada yang berpendapat bahwa anak
dari yang dipinjam harus diberikan jaminan, karena
barang yang dipinjam itu diberikan jaminan, sehingga
anaknya pun diberi jaminan, kedudukannya seperti
barang yang dirampas. Diantara mereka ada yang
berpendapat bahwa anak barang pinjaman ifu tidak
harus diberikan jaminan, karena anak pinjaman itu
tidak masuk ke dalam bagran yang dipinjamkan,
sehingga ia juga tidak masuk ke dalam bagian yang
hams dilamin, dan itu bertentangan dengan barang
yang dirampas, karena jika anak itu masuk ke dalam
barang rampasan, maka ia pun masuk ke dalam
penjaminan-

Jil<a dia meramp.rs suafu barang, lalu dia
meminiamkannya kepada yang lain, sementara orang
yang meminjam tidak tahu stafus barang pinjaman ifu,
lalu barang ifu rusak saat ada padanya, maka si pemilik
barang harus meminta iaminan kepada orang yang
meminjamnya dan tidak dapat menunfut denda tersebut
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kepada si perampas, karena si perampas masuk ke
dalam sederetan orang yang harus memberikan jaminan

barang tersebut. Dan jika orang yang meminjam itu
dikenakan kewajiban unfuk menjamin upah
pemanfaatan barang, apakah dia boleh menuntut si
perampas barang? Berkenaan ini terdapat dua
pendapat berdasarkan dua pendapat berkenaan orang
yang merampas makanan lalu mempersilakannya
kepada orang lain;

Pertama, dia boleh menunfutnln, karena dia telah
menipunp.

Kedua, dia fdak boleh menunfutnya, karena
manfaat dari barang tersebut rusak di bawah
kekuasaannya-

Penjelasan: AsySyafi'i rg berkata: 'kiyah (pinjam-

meminjam) semuanya diberikan jaminan; seperti binatang

tunggangan, budak, tempat tinggal dan pakaian, tidak ada

perbedaan di antara semua barang ini. Oleh karena ihr, siapa saja

5rang meminjam sesuatu, lalu ia rusak di tangannya, maka dia

harus menjaminnya.

Barangbarang ifu ada yang diberikan jaminan dan ada

yang tidak diberilon jaminan;

Diantara barang yang diberikan jaminan adalah seperti

barang hasil rampasan dan yang serupa dengannya, jika barang ihr

rusak bak terlihat secara zhahir maupun tersembunyi, maka

barang itu harus diberikan jaminan oleh si perampas dan png
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meminjam, baik dia berbuat kerusakan pada barang tersebut

maupun tidak.

Sementara barang yang tidak diberikan jarninan adalah

seperti barang wadi'ah, maka jika terjadi kerusakan pada wadibh

tersebut, baik terlihat secara zhahir maupun tersembunyi, maka

perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan orang yang

dititipi disertai dengan sumpahnya.

Namun sebagian orang menyelisihi pendapat kami dalam

pembahasan 'aiyah dengan menyatakan bahwa, "Orang yang

meminjam tidak dikenakan kewajiban untuk menjamin barang

yang tidak dia msak."

Lalu dia ditanya darimana dia mendapatkan pemyataan

seperti ifu, lalu dia mengklaim bahwa Sgrraih yang menyatakan

pendapat ihr. Kemudian dia bertanya kepada kami, "Apa alasan

kalian mewajibkan adanya penjaminan barang pinjaman(dalam

'aiyahl?"

Kami menjawab, "Rasulullah # pemah meminjam baju

besi dari Shafwan, lalu beliau bersabda kepadanya,it!4i'^ftlA'7-te
'Ini pinjaman yang diberikan jaminan yang akan dikembalikan

pada pemiliknya'."

Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika kami

berpendapat; jika si peminjam diberikan syarat untuk menjamin

maka dia dikenakan kewajiban unhrk menjamin, narnun jika tidak

diberikan syarat itu, maka dia tidak dikenakan kewajiban untuk

menjaminnya?"

Kami menjawab, "Jika begitu, berarti kamu meninggalkan

pendapatmu sendiri."

Dia menjawab, "Pendapat yang mana?"
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Kami berkata, "Bukankah kamu berpendapat bahwa

barang 'aiyah itu tidak dijamin kecuali jika diberikan syarat {untuk
menjarninnya)?"

Dia menjawab, "lya."

Kami berkata, "Apa pendapatmu dalam permasalahan

wadi'ah jika orang yang diutipi disyaratkan bahwa dia sebagai

penjarnin wadi'atfl"

Dia menjawab, "Dia tidak bisa sebagai penjamin."

Kami berkata, "Maka bagaimana pendapatmu tentang

seorang peminjam yang menentukan syarat bahwa dia tidak

rnenjamin barang pinjamannya?"

Dia rnenjawab, "Tidak ada syarat baginya dan dia Udak

menjadi seorang penjamin?"

Kami berkata, "Padahal amanat dan barang yang dijamin

ifu harus dikembalikan kepada asalnya, sementara adanya syarat

pada keduanya itu batil?"

Dia menjawab, "lya."

Kami berkata, "Begifu pula seharusnya pendapatmu dalam

pembahasan 'ai3nh. Dan dengan itu Nabi,$ mensyaratkan

bahwa barang ('ariyah itu diberikan jaminan kecuali terhadap yang

diharuskan."

Dia bertanya, "Kenapa beliau mensyaratkannya. "

Kami berkata, "Disebabkan ketidaktahuan Uahalah)

Shafwan, karena dia dulu seorang musyrik, dia tidak mengetahui

hukum. Seandainya dia mengetahui bahwa syarat penjaminan ifu
tidak berfungsi apa-apa, jika pada dasamya 'aiyah ifu memang

harus diberikan jaminan tanpa adanya syarat, sebagaimana syarat
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penjaminan dan pembatalan dalam akad jual belimu pun tidak

berpengaruh apa-apa, meski seandain3n dia tidak menenfukan

syarat tersebut, maka dia tetap boleh merninta jaminan, atau

mengembalikann5ra."

Dia berkata, "Apakah ada seseorang yang berpendapat

lnlr

Kami menjawab, "Dalam hal ini kami cukup mengatakan;

bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berkata, 'Sesungguhnya

'aitah itu diberikan jaminan'. Selain itu Abu Hurairah pernah

berkata tentang unta yang dipinlam, lalu unta ih: msak, dia

berkata, 'Unta itu hams diberikan jaminan'."

Al Mawardi berkata dalam Al lfauli, "Maka kesempumaan

'ariyah dalah dengan menerima barang pinjaman, dan para ulama

telah menyepakati bahwa bagian-bagian yang rusak (berkurang)

karena pemakaian tidak mer,vajibkan orang yang meminjam

pinjaman unfuk menjaminnya. "

Cabang: Madzhab-madzhab diantara para ulama dalam

permasalahan rusaknya bnph

Para ulama berbeda pendapat berkenaan rusaknya barang

pinjaman kepada lima pendapat:

Pertama, madzhab Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa

barang pinjaman ihr harus diberikan jaminan, baik kerusakan itu

disebabkan perbuatan manutsia atau karena bencana. Pendapat ini

juga yang dikatakan oleh para sahabat, diantaranya adalah hnu
Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, dan dari kalangan para tabiin
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diantaranya Atha', sedangkan dari kalangan fuqaha diantaranya

adalah Ahmad bin Hanbal.

Kedua, ma&hab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa

barang pinjaman itu tidak diberikan jaminan, kecuali jika

kerusakannya disebabkan pengrusakan oleh si peminjam.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri, Al Auza'i,

dan Abu Muhammad Ali bin Hazm. Pendapatrya akan dipaparkan

pada pembahasan berikutrya.

Ketiga, madzhab Malik yang menyatakan bahwa jika

kerusakannSa itu tersembunyi, maka yang meminjam harus

menjaminnya, namun jika kerusakannla ini tampak jelas, maka dia

Udak dikenakan ka,rnjiban untuk menjaminnya.

Keempat, madzhab Syi'ah yang menyatakan bahwa jika

barang pinjaman itu rusak karena kematian, maka dia tidak

dikenakan kamjiban menjaminnln, namun jika dengan selain ifu

maka dia harus menjaminnln-

Kelima, ma&hab Qatadah, Ubaidullah bin Al Hasan Al
Anbari dan Daud bin Ali, mereka menyatakan bahwa jika dia (yang

meminjam,/dipinjam) mengr-rngkapkan s5nrat adan5a penjaminan

barang pinjaman, maka dia harus membayar jaminan tersebut, jika

dia tidak mensyaratkannya maka dia tidak harus menjaminnya.

Mereka mengutarakan pendapat mereka yang menyatakan

gugumya kewajiban menjamin dengan riwayat Amr bin Syr'aib,

dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ,$, beliau bersaMa,

.L*;fr *.#,^It Je'";/
"Tidak ada keumjiban menjamin bagi seonng peminjam

t/ang tidak berkhianaf.'Hadits ini menafikan adanya jaminan. Dan
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dengan riwayat Atha' bin Abi Rabah dari Shafwan bin Ya'la, dari

ayahnya, Rasulullah S bersabda, "Jika dabng ufusan-ufusanku

padamu, maka beril<ankh kepada mereka tiga puluh unta dan tiga

puluh baju besi. "Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu

pinjaman yang diberikan jaminan ataukah pinjaman yang harus

dikembalikan kepada pemiliknya?" Beliau rnenjawab, "Bahkan

pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya."

Mereka berpendapat: Dalam riwayat ini beliau telah

menafikan adanya jaminan, sehingga tidak boleh mengarahkannya

pada adanya jaminan.

Mereka berpendapat: Karena pinjaman ifu rusak tanpa

adanya kelalaian dari diri si peminjam, maka wajib hukumnya yang

meminjam bnyah tidak menjamin barang pinjaman sebagai bentuk

qlyas atas rusaknya sebagian barang pinjaman.

Dan mereka berpendapat: Karena segala sesuatu yang

bagian-bagian barangnya tidak diberikan jaminan, maka barangnya

secara kesuluruhannya pun tidak diberikan jaminan.

Ibnu Hazm berkomentar berkenaan hadits Shafiruan,

"Hadits ini hasan, dan tidak ada hadits yang diriwayatkan dalam

pembahasan 'ariyah yang statusnya di-shahilrl<an selainnya.

Adapun riwayat selain riwa5ratnya, maka tidak perlu menyibukkan

diri dengan riwayat tersebut. Di dalam riwayat ini terdapat

perbedaan antara pemberian jaminan dan pengembalian barang.

Maka riwalnt tersebut membatalkan berbagai nash yang berkaitan

dengannya."

Sernentara dalil kami adalah yang diriwayatkan oleh

Qatadah dari Al Hasan, dari Samwah, dari Nabi S, beliau

bersabda,
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"Tangan ifu bertanggung jawab terhadap apa yang dia

adbil sampai mengembalikannp kepada pemiliknya. " Ini
menunjukkan adanya keharusan unfuk memberikan jaminan.

Kemudian Al Mawardi menyebutkan hadits Shafwan Al Mar
sebagaimana dalil lainnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa riwayat tersebut dibawa

kepada jaminan pengembalian seperti wadi'ah, dimana yang

dijamin adalah pengembalian wadi'abnya dan bukan barangnga,

maka dikatakan padanya bahwa kemuflakan perkataan dalam

riwayat tersebut mengindikasikan adanya penjaminan terhadap

barang, oleh karena itu Udak boleh ditetapkan hukum penjaminan

kepada amanat-amanat yang harus dikembalikan (mu'addahl,

karena diriwayatkan dari Rasulullah S, beliau bersabda, 'zt-tb

i$g'f;,2; "',Ariyah itu harus dijamin dan dikembalikan (al 'ada).'

Al 'ada dalam hadits ini diartikan sebagai pengembalian,

sementara jaminan dibawa kepada kerusakan.

Kemudian penulis Al Hawi menjawab bertagai pemyataan

orang-orang lang menyelisihi, lalu dia berkomentar tentang hadits,

L*;*ir *;;--:it Je'";/
"Tidak ada keunjibn membayar jaminan atas seonng

peminjam yang frdak berkhianat 6nn7 mengambihrya)."
Jawabannya dari dua sisi:

Pertama, hadits ini dibawa kepada pemberian jaminan

terhadap bagian-bagian barang yang rusak karena pemakaian.
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Kedua, bahwa kata mughil dalam hadits ini tidak diambil

dari kata khianat, akan tetapi kata ghulul diambil dan istaghalla

ghulah (artinya mengambil penghasilan).

Maka dari ifu tidak ada kewajiban untuk membayar jaminan

bagi seorang peminjam yang tidak mustaghill yaitu yang tidak

memegang barang, karena dengan memegang dia menjadi

seorang mustaghill dan inilah yang benar. Adapun jawaban

tentang hadits, "Apakah 'ariyah diberikan jaminan atau

dikembalikan pada pemiliknya?" maka maknanya adalah bnyah

yang dijamin dengan pengganti atau barangnya dikembalikan,

sebagai benfuk permintaan keterangan hukumnya, apakah 'aiyah

itu diambil dengan jalur pengganti dan pertukaran, atau melalui

jalur pengembalian dan 'adil Lalu beliau mengabarkan bahwa

barang pinjaman itu harus dikernbalikan, dan dia tidak memilikinya

dengan mengambil rnenggunakan pengganti. Adapun

kerusakannya karena penggunaan yang telah diizinkan seperti

pakaian yang dipinjam, jika pakaian itu usang karena dipakai maka

yang meminjamnya tidak harus menjaminnya, karena maknanya

adalah bahwa dia merusaknya dengan izin pemiliknya, sehingga

gugurlah ka,vajiban menjaminnya. Sementara jika 'aiyah itu rusak

tanpa seizin si pemilik maka dia wajib menjaminnya, contohnya

jika pakaian itu rusak bukan akibat dari dikenakannya pakaian itu

sebagaimana yang telah diizinkan, seperti pakaian ihr digunakan

untuk mengikat perhiasan atau digunakan untuk membawa tanah,

maka dia harus menjaminnya. Namun menurut Ahmad dalam

salah satu pendapatnya beliau menyatakan bahwa dia wajib

menjaminnya meski pakaian itu usang karena dipakai.
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Cabang: Kami telah rnemaparkan madzhab-madzhab

para ulama dan kami mengatakan bahwa Daud bin Ali
berpendapat seperti pendapat orang-orang yang menyatakan

bahwa jika dia mensyaratkan penjaminan 'ariyah, maka dia harus

menjaminnya, dan pendapatnya ifu diselisihi oleh sahabatnya

Muhammad bin Hazm, dia berkata:

Adapr-rn orang yang berpendapat bahwa peminjam tidak

dikenakan kewajiban untuk menjamin 'aiyah kecuali telah

disyaratkan kepadanya berlakunya penjaminan'aiyah tersebut

adalah Qatadah dan Utsman Al Bitti, kami meriwayatkannya dari
jalur AMurra?zaq, dari Ma'mar, dari Qatadah.

Abu Muhammad mengatakan: Pendapat ini batil, karena itu

adalah syarat yang tidak ada ketetapannya dalam Al Qur'an.
Padahal dia sebelumnya menghanrskan orang-orang yang

bermadzhab Hanafi dan Maliki yang membolehkan adanya sarat

yang fasid dengan hadits palsu, e\" + i:ip' "Onng.onng

muslim ifu berada sauai qarat-s5mrat Snng mereka sepal<ati."

Untuk berpendapat dengan pendapat Qatadah ini, akan tetapi

mereka tidak terlepas dari kontradiksi, sehingga dia membatalkan

pendapat ini dan tidak menetapkan kecuali pendapat orang yang

menjamin 'aitnhse@ra keseluruhan atau pendapat kami.

lalu kami melihat berkenaan pendapat yang menlatakan

bahwa peminjam harus menjamin 'ariph secara keseluruhan,

maka kami mendapati apa 5rang kami riwalntkan;

Dari jalur Abdurrazzaq, hnu Uyainah yaihr Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abi
Malikah dan AMurrahman bin As-Sa'ib: Ibnu Malikah

meriwayatkan dari hnu Abbas, sementara lbnu As-Sa'ib dari Abu
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Hurairah, keduanya berkata, ?:p .ir6' " Aiyah itu diberikan

jaminan."

Dari jalur Ibnu Wahab dari sekelompok orang dari kalangan

ulama, dari lbnu Urnar, bahwa beliau pemah menjamin 'ariyah.

Dari jalur Ma'mar dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia

berkata berkenaan permasalahan Mu'adz bin Jabal, ifr| \pt
"Aiyah itu harus dikembalikan kepada pemiliknSn bnpa adanya

jaminan. "

Dulu Syr-rraih mewajibkan adanya jaminan pada 'ariyah,

begitupula dengan AI Hasan, dia mewajibkan adanya penjaminan

pada bi3nh, lalu dia menarik diri dari pendapat tersebut.

Sementara itu telah diriwayatkan secara shahih dari Masruq dan

dari Atha bin Abu Rabah bahwa Ibnu Wahab menyebutkannya dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Rabi'ah, keduanya menyebutkan

bahwa pendapat tersebut adalah pendapat ulama-ulama yang

mereka dapati, dan para ulama tersebut menetapkan dengan

pendapat tersebut. Dia juga menyebutkan dari Sulaiman bin Yasar,

Umar bin Abdul Aziz dan Makhul. Sementara Az-Zthn berkata,

"Pendapat para hakim menyepakati pendapat tersebut, karena

melihat adanya keburukan yang dilakukan oleh umat manusia."

Pendapat inilah yang dikatakan oleh AsySyafi'i, Ahmad bin

Hanbal dan para pengikut keduanya, dan mereka berhujjah

dengan firman Allah $&, "sesungguhnya Allah kamu

menyampikan amanat kepada tnng berhak. "(Qs. An-Nisaa' [4]:

s8).

Maka dari itu kami katakan kepada mereka, kalian

mewajibkan adanya jaminan pada wadi'ah dengan ayat ini, lalu

Umar dan lainnya telah menetapkan adanya jaminan padanya,

yang memang harus dikembalikan kepada pemiliknya selama
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mampu untuk mengembalikannya. Namun jika dia tidak mampu

untuk mengembalikannln, maka Allah telah berfirman, "Allah

frdak membebani seseorang melainkan squai dengan

." (Qs. Al Baqarah [2]: 28lll, jadi seandainln dia

tidak sanggup mengembalikannya, maka dia tdak dibebani

kewajiban itu. Sementara dalam ayat ini fidak ada petunjuk yang

mengindikasikan adanya keurajiban unfuk menjaminnya, karena

pengembalian yang bersifat jaminan itu tdak sama dengan

pengembalian barang yang bersifat amanat, maka pada dasamya

tdak ada kaitannya bagr kalian dengan ayat ini, karena di

dalamnya tidak ada pengembalian selainnya dan tidak pula ada

ker,vajiban untuk menjaminnya. Kemudian hnu Hazm

mendha'ifkan hadits, "'Ariyah itu dikembalikan kepada pemiliknya

tanpa jaminan," dan hadits, "Orang yang menjamin harus

membayar jaminannya." Maka lihatlah bagaimana dalildalil itu
dipaparkan kemudian dia membantahnln sendiri.

C-abang: Jika keadaan 'ariyah itu rusak maka tidak akan

terlepas dari dua hal, yaitu apakah bntnh ihr memiliki yang

semisal atau tidak; jil<a 'ariyah tidak memiliki 5nng semisal maka ia

diberikan jaminan dengan nilainya, dalam keadaan 5nng seperti ini

terdapat dua pendapat:

Perhma, diberikan jaminan sesuai nilai 'ariyah pada hari

rusaknya'adtnhtersebut, agar jaminan bagian-bagian'art3z,h yang

rusak disebabkan pemakaian itu gugur.

Kedua, 'artyah itu diberikan jaminan lebih banlak daripada

nilainya sejak dipegangnya 'ariSnh sampai rusaknya 'ariyah

tersebut, seperti barang rampasan, dan nilai kerusakan bagian-

bagiannya mengikuti nilai keseluruhan 'ailmh.
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Jika bnyah itu memiliki barang yang semisal, maka

berkenaan penjaminannya terdapat dua pendapat sebagaimana

penjaminannya berdasarkan bnyah tidak memiliki barang yang

semisal;

Pertama, briyah ifu diberikan jaminan dengan barang yang

semisal jika penjaminannya ditetapkan dalam berbagai keadaan,

seperti barang rampasan.

Kedua, 'aiyah itu diberikan jaminan dengan nilai bnyah

tersebut, jika penjaminannya ditetapkan sejak rusaknya 'aiyah

tersebut.

Adapun jika 'ai3nh itu menghasilkan anak di tangan si

peminjam, maka berkenaan penjaminannya terdapat dua

pendapat:

1. Si peminjam hams memberikan jaminan padanya,

karena anak dari yang diberikan jaminan juga diberikan jaminan,

sebagaimana barang rampasan.

2. Si peminjam tidak dikenakan keurajiban untuk

menjaminnya, karena makna pemberian jaminan pada induknya

(yang dijadikan briyah pertama) tidak berlaku pada anaknya (yang

lahir di tangan si peminjam), berbeda dengan barang hasil

rampasan, karena anak dari 'aiyah tersebut bukan barang yang

dipinjam, sementara anak dari barang yang dirampas juga

berstatus rampasan.

Sedangkan pendapat Al Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu

pembahasan iarah (sewa-menye\ /a) yang menyatakan bahwa

'ariyah tidak diberikan jaminan kecuali dengan adanya pelanggaran

(pengrusakan) -dan itu adalah yang telah kami tunjukkan dalam

pembahasan jaminan- bukanlah pendapat kedua dalam
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pembahasan gugumya jaminan 'aiyah sebagairnana fu-Rabi keliru

dalam hal itu, akan tetapi ia dibawa kepada salah satu pendapat;

Pertama, gugumya jaminan upah (pemakaian 'ariyahl.

Kdua, gugumya jaminan bagian-baglan 'ari5nh.

Ketiga, penjelasan tentang madzhab yang lainnya, dia

berkata, "Dibolehkannya menikahi seoftmg yang mahram."

Sebagai bentuk penjelasan ma&hab selainnya dan dia
mencabangkannya meski dia tidak mengumumkan madzhab

apakah itu.

Adapun yang berkaitan dengan bamng rampasan akan

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

AslrSyirazi a berkata: PasaL Orang yang
barangnla dipinjam boleh meminta kembali barang
pinjaman tersebut setelah diambil peminjam, dan or.rng
yang meminjam pun boleh mengembalikannya, karena
itu adalah hal mubah, sehingga masing-masing dari
keduanya boleh unfuk mengembalikannya seperti
mubahnya makanan. Jika orang yang dipinjam
membatalkan akad 'ariyah, maka wajib hukumnSn si
peminjam unfuk mengembalikan barang pinjamannya,
berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh lbnu
Abbas, bahwa Nabi $ meminjam baju besi dan senjata
dari Shafwan bin Umayyah, lalu dia berkata, 'Apakah
ini pinjaman yang dikembalikan pada pemiliknya (tanpa
jaminan)?" Beliau menjawab , iti1" "u-re uYa, pinjaman
yang dikembalihan (tanpa jamnait). ' Orang yang
meminiam harus mengembalikanngra kepada pemiliknya
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atau pada wakilnya. Namun iika dia mengembalikan

barang pinjarnan ke tempat dia mengambil barang

pinjarnan tersebut darinya maka dia tidak terbebas dari

kewajiban menjaminnya, karena yang diwajibkan adalah

dikembalikannya pinjaman tersebut kepada pemiliknya

atau kepada wakilnya seperti harta yang dirampas atau

yang dicuri.

Penjelasan: Hadits tentang baju besi Shafi,van telah

diriwayatkan oleh Al Hakim dari Ibnu Abbas sebagaimana yang

telah kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin Sy-r'aib An-Nasa'i,

Abdurrahman bin Muhammad bin Salam mengabarkan kepada

kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Syarik -yaitu

Ibnu Abdullah Al Qadhi- mengabarkan kepada kami, dari Abdul

Aziz bin Rafi, dari Uma5yah bin Shafi,van bin Uma3n7ah, dari

ayahnya, bahwa Rasulullah S meminjam baju besi dari ayahnya

pada perang Hunain, "Apakah rampasan wahai Muhammad?"

beliau menjawab, bt:al "u-$|!. "Bahkan piniaman yang diberikan

jaminan."

Hanya saja hnu Hazm mengomentari bahwa Syarik adalah

seorang mudallis bagi hadits-hadits mungkar sampai yang tsiqah,

dia telah meriwayatkan hadits-hadits yang rusak dan penuh dusta

yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang diriwayatkan dari

orang-orang yans tsiqah.

Aku katakan: Syarik pemah menghadapi Sultan dengan

sikap yang cerdik, Ibnu Adi berkata: Abu Al Ala Al Kufi

menceritakan kepada kami di Mesir, Muhammad bin Ash-Shabbah

Ad-Daulabi menceritakan, Nashr bin Al Mujdir menceritakan

kepada kami, dia berkata: Aku pernah menyaksikan ketika Syarik
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diizinkan masuk menghadap Al Mahdi yang saat itu dia disertai

Abu Umayah, yang mengangkat permasalahan kepada Al Mahdi

bahwa Syarik menceritakan dari Al A'masy, dari Salim, dari

Tsauban bahwa Nabi S bersabda, "Bersikap luruslah kepada

orang Quraisy selama mereka bersikap lurus kepada kalian, namun

jika mereka melenceng dari kebenaran, maka letakkanlah pedang-

pedang kalian di atas pundak-pr.rndak kalian, kemudian

hancurkanlah pasukan besar mereka." Lalu Al Mahdi bertanya

padanla, "Apakah karnu lang menceritakan ini?" Dia menjawab,

"Tidak." Abu Umayah berkata, "Aku rela berjalan ke baitullah dan

menyedekahkan apa yang aku miliki, jika aku tidak mendengar

hadits itu darinya." Syarik berkata, "Aku pun bersedia melakukan

sebagaimana yang dia akan lakukan jika aku menceritakannya."

Maka seakan-akan Al Mahdi ridha dengan pemyataannya. Lalu

Abu Umayyah berkata, "Wahai Aminrl Mukminin, di tempatmu

ada orang arab yang paling cerdik, dia hanya memerhatikan

pakaian yang dipakaikan kepadaku." Dia berkata (kepada Syarik),

"Benar, bersumpahlah sebagaimana sumpahnya." Dia menjawab,

"Aku telah menceritakannya." Lalu dia berkata, "Celakalah si

peminum khamer -maksudnya Al A'masy, dia dulu pemah

meminum al munashshaf, jika aku tahu kuburannya maka aku

akan membakamya."

Syarik berkata, "Dia bukan seorang Yahudi, dia adalah

orang yang shalih." Dia berkata, "Zindiq?" Dia menjawab, "Zindik

memiliki ciri-ciri, diantaranya rneninggalkan iamaah, duduknln

bersama para pemuda, dan minumannya adalah khamet." Al

Mahdi berkata, "Demi Allah aku akan membunuhmu." Dia

menjawab, "semoga Allah memberikanmu musibah dengan cacian

(fitnah)." lalu Al Mahdi berkata, "Keluarkan dia!" kemudian dia
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dikeluarkan, para penjaga merobek pakaiannya dan membakar

pecinya.

Dan dari jalur Al Harits bin Abu Usamah; Yahya bin Abu

Bukair mengabarkan kepada kami, Nafi mengabarkan kepada

kami, dari Shafi,van bin Umalyah, bahwa Nabi $ meminiam

senjata kepadanya, lalu beliau bersabda, "Ariyah ini dibeikan
jaminan."Penyakit dalam riwayat ini adalah Al Harits, dia seorang

periwayat yang mabuk, sementara Yahya bin Abu Bakar belum

pemah bertemu Nafi, padahal orang yang paling tinggi di sisinya

adalah Syr'bah, di sisi lain pada dasamya kami tidak mengetahui

Nafi pemah mendengar riwayat dari Shafiuan, dan yang tidak

meragukan dalam hal itu karena Shafwan meninggal pada masa

kekhalifahan Utsman sebelum terjadinya fitnah.

Dari jalur hnu Wahab, dari Anas bin A5ryadh, dari Ja'far

bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Shafiran bin Umalyah

meminjamkan senjata kepada Rasulullah $, "Apakah ini 'ariyah

yang diberikan jaminan atau ini berupa rampasan?" Beliau

menjawab, "'rttL>; \f ',t "Akan tetapi bnyah Wng diberikan

jaminan. " Hadits ini munqathi' , karena Muhammad bin Ali tidak

memiliki anak kecuali setelah satu tahun dia meninggal.

Dan diriwayatkan oleh Musaddad gurunya Al Bukhari; Abu

Al Ahwash mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz ibnu Rafi

mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin Abu Rabah, dari

beberapa orang yang berasal dari keluarga Shafwan bin Umayyah,

bahwa Rasulullah S meminjam senjata dari Shafwan, lalu

Shafi,van berkata, "Apakah pinjaman atau rampasan?" Beliau

menjawab, "Akan tetapi pinjaman. " lalu mereka kehilangan satu

baju besi darinya, maka Rasulullah S bersabda, "Jika kamu mau

kami akan membayar dendanya untukmu. " Shafwan menjawab,
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"Wahai Rasulullah, sesungguhnya di dalam hatiku terdapat

keimanan yang mana tidak ada saat itu." Hadits ini diriwayatkan

dari beberapa orang yang tidak disebutkan namanya.

Dan dari jalur Ahmad bin Syr'aib An-Nasa'i; Ahmad bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Mr,rsa

menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami dari

Abdul Azlz bin Rafi, dari hnu Abi Malikah, dari Abdunahman bin

Shafwan bin Umayyah bahwa Rasulullah $ memrnjam beberapa

baju besi dari Shafiuan, Ialu sebagiannya rusak, maka

Rasulullah $ bersabda, "Jika kamu mau aku akan membayar
jaminannya untukmu." Namun dia berkata, "Tidak wahai

Rasulullah."

Dari jalur Ibnu Wahab, dari Ibnu JuraU, Yunus dan

Ubaidullah bin Umar; hnu Juraij berkata dari Atha, Yunus berkata

dari Rabi'ah, dan Ibnu Umar berkata dari Az-Zuhri, lalu dia

menyebutkan perihal beberapa baju besi Shafwan dan Nabi $
bersabda, "Akan tetapi dengan suka rela kami memberikanryn
jaminan."

Hadits ni mutsal.

Ibnu Hazm mendha'ifkan berbagai riwayat yang

menunjukkan adanya kalajiban untuk menjamin 'ariyah agar dia

dapat menyimpulkan bahwa 'aiyah tidak diberikan jaminan.

Sedangkan berbagai kabar yang telah kami paparkan dan yang

belum kami paparkan dapat memberikan hujjah, karena hadib
yang berderajat mural, shahih jika tampak padanya berbagai

riwayat yang maushL,/dengan jalur yang banyak, lalu hadits yang

banyak ini secara dzat menghasilkan hadits yang berderajat hasan,

kemudian jika hadits mursal shahih digabungkan dengannya maka

derajat haditsnya akan naik kepada derajat shahih.
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Adapun hadits yang dijadikan hujjah oleh hnu Hazm yang

diriwayatkan oleh Ahmad bin Syr'aib An-Nasa'i; hrahim bin Al
Mu'tamir, Hibban bin Hilal mengabarkan kepada kami, Hammam

bin Yah5a mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan

kepada kami dari Atha bin Abi Rabah, dari Shafwan bin Ya'la bin

Uma5yah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda

kepadaku, 'Uika dabng ufusan-ufusanku padamu, maka berikanlah

baju bai dan tiga puluh unta." Maka aku berkata, "Wahai

Rasulullah apakah ini pinjaman yang diberikan jaminan atau

pinjaman Sang dikembalikan kepada pemiliknya tanpa jaminan."

Beliau menjawab, ir53i 3;b 
"l.t 

",4kan tetapi pinjaman tnng
dikembalikan pda tanp jaminan. " Yang mana hnu
Hazm berkata, "Hadits ini hasan, tidak ada hadits dalam

pembahasan britnh yang shahih kecuali hadits ini, sementara

dalam hadits ini beliau membedakan antara memberikan jaminan

dan mengembalikannya, dan beliau marajibkan pengembalian

barang (al 'add tanpa adanya jaminan dalam permasalahan

arilnh."

Kami berpendapat bahwa segala sesuafu yang telah

dipegang oleh sebagian orang dari sebagian lainnya png berupa

harta terbagi kepada tiga bagian;

Pertama, harta yang di dalamnya terdapat manfaat unfuk

5nng mernberi tapi tidak bagi yang diberi, seperti harta wadi'ah

dan wal<alah. Maka harta seperti ini tidak diberikan jaminan, oleh

karena ini segala sesuahr lang masuk ke dalam bab ini harus

dihulurni seperti ini.

Kedua, harta yang di dalamnya terdapat manfaat bagi

gnng memberi dan yang diberi, seperti pemberian modal. Dan

telah ditetapkan bahwa ia fidak diberikan jaminan dengan
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kesepakatan, oleh karena ifu gadaian dan segala sesuatu yang

masuk dalam bab ini harus dihukumi seperti ini.

Ketiga, harta yang di dalamnya terdapat manfaat bagi

yang diberi dan tidak bagi yang memberi, seperti pinjaman. Dan

telah disebutkan secara shahih dalarn ijmak bahwa ia tidak

diberikan jarninan, oleh karenaitu 'aiyah dan segala sesuatu yang

masuk dalam bab ini dihukumi seperti ini.

Al Altramah hnu Hazm tidak mampu membantah tiga poin

ini, kecuali dengan mencelanya sambil menerima kuatnya dalil

poin ini, yang mana dia mengatakan, Ini adalah qryas, dan semua

qiyas itu batil kecuali penqiyasan mereka yang diambil dari alat

qiyas mereka yang baik, sementara mereka menumpahkan darah

dan menghalalkan kemaluan-kemaluan dengan yang lebih kecil

dari ini, sebagaimana qlyas mereka dalam permasalahan qadzaf,

pencambukan orang yang meminum khamer yang diqiyaskan

kepada orang yang melakukan qadzaf., qishas bagi orang kafir
yang telah membunuh orang mukmin, dan orang yang melakukan

tindakan homoseksual dan seluruh penqiyasan mereka yang

lainnya. Hanya saja kami membantah qiyas seperti ini, karena
'ariyah adalah penyerahan harta tanpa adanya pengganti seperti

halnya wadi'ah. Begitu pula halnya dalam pakaian dan segala

sesuatu yang dipinjam lalu pinjaman itu rusak tanpa adanya

kesengajaan, maka tidak ada jaminan di dalamnya. Dan begitu

pula hukumnya pada seluruh kekurangan yang terjadi dalam

'ariyah, semua ini adalah waswas dan kami berlindung kepada

Allah dari berhukum dengannya dalam agama.

Menurutku, semua bantahan yang diutarakan oleh lbnu

Hazm tidak dapat menolak semua hujjah kami yang menyatakan

bahwa 'ariyah itu diberikan jaminan. Seperti terjadinya kekurangan
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akibat pemakaian 'ariyah, maka ifu dimaafkan dan tidak ada

jaminan di dalamnya, jaminan berlaku hanya pada barang

pinjaman tersebut dan berlaku karena adanya pelampauan batas

dalam pemakaian ariyah. Barang pinjaman itu dijamin untuk

dikembalikan saat dipinlam, maka ia pun diberikan jarninan ketika

terjadi kerusakan, statusnya seperti harta yang dirampas. Barang

pinjaman adalah sebuah nama untuk suatu gambaran dan makna,

dan dengan rusaknya barang 'ariyah seseorang tidak dapat untuk

mengembalikan gambaran tersebut.

Jika ini benar. Maka seandainya orang yang dipinjam lal
muTi meminta 'aiyah untuk dikembalikan, maka pengembalian

briyah menjadi wajib bagi si peminjam, berbeda hukumnya

dengan orang yang menyewa. Pertedaan antara keduanya bahwa

penyerahan manfaat barang dalam penyerd/aan adalah hak yang

harus diperoleh si penyewa dan harus dikembalikan pada si

pemilik, sementara penyerahan manfaat dalam 'aigh mempakan

hibah yang diberikan bagi si peminjam dan harus dikembalikan

pada si pemilik. Jika dia mampu mengembalikan maknanya,

karena nilai suahr barang adalah maknanya, maka dia wajib untuk

mengembalikan dengan maknanya (dengan harga yang sama

dengan barang tersebut), sebagaimana barang yang dicuri.

Cabang: Dalam madzhab-madzhab ulama yang telah

disebutkan, madzhab kami menyatakan bahr,rn jika peminjam

mengembalikan pinjarnan ke kandang pemilik pinjarnan, dia tidak

terbebas dari karuajiban menjamin 'aijnh tersebut hingga dia

menyerahkannya kepada si pemilik pinjaman atau wakilnya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat dia terbebas dari

menjaminnya dengan mengembalikannya kepada ishthibal sebagai
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benhrk istihsan bukan qiyas. Ini keliru, karena jika stahrs ishtibal

seperti tangannya si pemilik pinjaman maka itu menghendaki yang

menjadi pencurinya dan ishthibal jika dia mengembalikan 'ariyah

padanya gugur penjaminannya, sebagaimana penjaminann5ra

gugur jika dikembalikan pada si pemilik pinjaman. Dengan tetap

berlakunya kewajiban untuk menjamin briyah pada si peminjam,

menunjukkan bahwa pengembalian briyah kepada ishhibal tidak

sebagai pengembalian kepada tangan si pemilik pinjaman.

Sedangkan Al Hanabilah berpendapat bahwa jika 'ariyah

masih ada, maka si peminjam harus mengembalikan bnyah

kepada pemilik pinjaman atau wakilnya, dan dengan seperti ihr dia

terbebas dari menjamin 'ariyah. Dan seandainya dia

mengernbahlan 'ariyah kepada orang yang biasanya menyerahkan

briyah tersebut pada si pemilik 'ariyah, seperti istri si pemilik

pinjaman yang bertanggung jawab mengelola kebaikan suaminya

atau mengembalikan binatang tunggangan kepada yang

neemeliharanya maka qiyas madzhabnya dia terbebas dari

menjamin'ariyah tersebut.

Asy-Syirazi xu berkata: Pasal: Barangsiapa yang
meminiam suafu barang, maka dia boleh mengambil
manfaat barang tersebut baik oteh dirinya sendiri atau
oleh wakilnya, karena wakil adalah penggantinya.
Apakah boleh dia meminjamkan pada yang lainnya?
Dalam kasus ini terdapat dua pendapat; Pertama, boleh
meminiamkannya, sebagaimana halnya penyewa dapat
menyewakan barang yang dia sewa. Kedua, dia tidak
boleh meminjamkannya, dan inilah pendapat yang
benar, karena ifu adalah mubah, maka dia tidak boleh
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memubahkannya pada orang lain, seperti mubahnya
makanan. Berbeda dengan penyewa, karena dia
memiliki manfaat barang sewaannya. Karena penyewa
berkuasa untuk mengambil pengganti (upah) atas
barang sewaannya, maka dia boleh memindahkannya
kepada orang lain, seperti seorang pembeli makanan.
Sementara peminjam tidak memilikinya. Karena dia
tidak berkuasa untuk mengambil pengganti atas yang
dia pinjam, maka dia juga tidak berkuasa untuk
memindahkannya ke tangan orang lain, seperti orang
yang diberikan padanya makanan.

Penielasan: Jika peminjam meminjam sesuafu, maka dia

boleh memanfaatkannya oleh dirinya sendiri atau oleh wakiln5a,

karena wakilnya adalah pengganti dirinya, tangan si r,rakil sama

dengan tangannya. Dia tidak boleh menyannkannla, karena tidak

memiliki kegunaan barang tersebut, maka dari itu tidak ada yang

boleh memilikinya selain dirinya. Dan karena si peminjam tidak

memiliki barang pinjamannya. Si peminjam tdak boleh

menggunakan barang pinjamannya kecuali dalam hal png telah

diizinkan oleh si pemilik barang, dan dia tidak boleh

meminjamkannya kepada orang lain. Inilah pendapat Snng paling

shahih menurut kami, dan tidak ada pendapat lain selain ini
menurut ma&hab Hanabilah.

Pendapat berikutnya, si peminjam boleh melakukan itu -
dan ini adalah pendapat Abu Hanifah-, karena dia menguasainln

sesuai dengan apa yang telah dikuasakan padanya, sehingga dia

boleh melakukannya sebagaimana orang yang menyeu/a.

Sedangkan ashhab ar-ra'yi berpendapat bahr,ua jika si peminjam
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pakaian unfuk dia kenakan, namun dia memberikannya kepada

orang lain, lalu orang ifu mengenakannya, maka dia hans
menjamin pakaian tersebut. Dan jika tidak disebutkan nama lrang
mengenakannya, maka dia tidak dikenakan kalajiban untuk
menjaminnln.

Malik berpendapat, jika si peminjam tidak

memberlakukannya kecuali sesuai dengan yang telah diberlakukan

oleh yang nreminjamkannya, maka dia tidak dikenakan kevvajiban

unfuk menjaminnya.

Menurut kami, 'aiyah adalah kebolehan mengambil

kegunaan barang pinjaman, maka dia tidak boleh

membolehkannp pada yang lainnya seperti mubahnya makanan.

Berbeda dengan penyewaan, karena yang menyewa berkuasa

unfuk memanfaatkan barang sewaan pada setiap keadaan,

sehingga dia berkuasa unfuk menguasakan barang tersebut pada

yang lain. Sedangkan berkenaan 'ariyah, orang yang meminjam

tidak berhak rnenguasainya (memilikinya), akan tetapi dia berhak

unfuk memiliki pemanfaatannya dalam satu keadaan yang telah

diperkenankan unfuknya, maka stafusnya seperti orang yang

diperbolehkan untuk memakan makanan. Oleh karena ifu jika si

peminjam meminjamkan barang yang dia pinjam, pemilik

pinjaman berhak menuntut ganti rugi (umh) seharga dengan

barang tersebut, dia boleh menuntutnya kepada siapa saja yang dia

kehendaki dari dua ormg ihr (yang meminjam pertama kali, atau
yang dipiniamkan); karena peminjam pertama telah memberi

kuasa pada selainnya unhrk mengambil harta orang lain tanpa

seizinnya. Sementara peminjam kedua mengambil kegunaan

barang tersebut tanpa se2innya.
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Jika si pemilik pinjaman mendenda peminjam pertama,

maka peminjam perhama boleh menuntut denda tersebut kepada

peminjam kedua, karena pengambilan manfaat dari barang

pinjaman terjadi bersumber dari perannya, sehingga kewajiban

untuk menjamin dikenakan padanya.

Tapi jika si pemilik pinjaman mendenda peminjam kedua,

maka peminjam kedua tidak dapat menuntut denda tersebut

kepada peminjam pertama (yang telah meminjamkanqn), kecuali

jika peminjam kedua tidak mengetahui status barang pinjaman

tersebut, maka kewajiban menjamin barang tersebut dikenakan

kepada yang peminjam yang pertama karena dia telah menipu

peminjam kedua dan telah menyerahkan barang tersebut unfuk

dimanfaatkan kegunaannya tanpa adanya pengganti.

Jika barang pinjaman ihr rusak di tangan peminjam kedua,

maka kewajiban untuk membayar jaminan ada padanya dalam

keadaan apapun, karena dia memegang barang pinjaman itu

dengan keadaan pinjaman itu harus diberikan jaminan. Jika

ka,vajiban menjamin ifu dituntutkan kepada peminjam pertiama,

maka peminjam pertama boleh menunfut'rya pada peminjam

kedua. Namun jika ker,vajiban menjamin dituntutkan pada

peminjam kedua, maka dia tidak bisa mengembalikan funtutan

tersebut pada siapapun berdasarkan salah satu dari dua pendapat.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa dia boleh

mengembalikan funtutan tersebut, pembahasannya akan diSelaskan

pada pembahasan ghaab(rampasan)

AslrSyirazi de berkata: PasaL Dibolehkan
meminjamkan pinjaman ('ariyahl secara mutlak atau
pun ditenfukan, karena ia adalah mubah, maka
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dibolehkan melakukannya secara mutlak maupurr
ditentukan, seperti mubahnya rnakanan- Jika pemilih
berkata, "Aku pinjamkan tanah ini untuk karnu
manfaatlran." Maka lrang meminjam boleh
menggunakan tanah ifu dengan menabur benih,
rlenanam tanarnan atau dengan membangun sebuah
baragunan, karena ian tersebut diucaplran secara
muflak. Jika si peminjam meminjam tanah untuh
membangun bangunan atau menaman tanaman, maka
dia boleh menabur benih, karena menabur benih ifu
lebih sedikit mudharatnya daripada menanam tanaman
dan membangun sebuah bangunan. Jika si pemilik rela
merninjamkan tanahn3n unfuk dibangun sebuah
bangunan atau ditanami tanaman, maka dia pasti ridha
tanahn5Ta ditabur benih. 

.

Diantara sahabat kami ada lnng berpendapat:
Jika si peminjam meminjam tanah unfuk membangun
bangunan, maka dia tidak boleh menabur benih di
tanah tersebut, karena dalam penaburan benih tendapat
mudharat yang tidak ada dalam pembangunan
bangunan, diantaranya dapat membuat tanah fidak
subur. Jika dia meminjamnya unfuk menabur benih,
maka dia fidak boleh menanam pepohonan dan
membangun bangunan, karena menanam pohon dan
membangun mudharatnya lebih besar daripada
menabur benih. Sehingga izin unh.ilr menabur benih
bulonlah izin urnfuk merurman pohon dan membangwr
bangunan. Jika dia meminjamnya unfuk menabur benih
gandum, maka dia boleh menabur benih gandum dan
menabur segala sesuafu yang efeknya sama dengan
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efek penaburan gandum, karena jika si pemilik rela

dengan penaburan benih gandum, maka dia pun rela
dengan penaburan benih yang serupa dengannya. Dan

iika dia meminjam unfuk menanarn pepohonan atau

membangun bangunan, lalu dia diizinkan unfuk
menguasai salah satu dari kedua hal itu, apakah dia
juga menguasai yang lainnya? dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pertama, dia menguasai yang lainnya, karena

menanam dan membangun dalam hal kelanggengan

dan keabadiannya berdekatan, maka izin terhadap salah

satunya adalah izin bagi yang lainnya.

Kedua, tidak boleh, karena pada setiap dari
keduanya itu memiliki mudharat yang fidak ada pada

yang lainnya. Efek pen.rnaman yang teriadi di dalam

tanah lebih banyak, sementara efek pembangunan di
tanah bagian luar lebih banyak- Oleh karena itu dengan

diberikannln izrn pada salah satu dari dua tujuan
pinjaman ifu tidak membuatngn berkuasa atas fuiuan
peminjaman yang lainnya.

Penjelasan: Dibolehkan memberikan pinjaman secara

muflak ataupun ditentukan, karena ia adalah hal yang mubah.

Maka dalam hal itu dia boleh melakukan itu, sebagaimana

mubahnya makanan. Selain itu karena iahalah (ketidaktahuan) itu

berpengaruh hanya unhfi akad-akad yang menghanrskan. Maka

jika si pemilik meminjamkan sesuatu secara mutlak, dibolehkan

bagi si peminjam untuk memanfaatkan segala sesuafu yang dapat

dia ambil manfaatnya dari pinjaman tersebut. Jika si pemilik
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meminjamkan tanah secara mutlak, maka si peminjam boleh

memanfaatkannya dengan menabur benih, rnenanam tanaman

atau membangun sebuah bangunan dan melakukan segala sesuafu

yang dapat diambil manfaatnya dari tanah tersebut. Karena izinnya

diungkapkan secara mutlak. Jika si pemilik meminjamkannya

unfuk ditanami atau untuk bangunan, maka si peminjam boleh

memanfaatkannya dengan menabur benih dalam tanah tersebut

sesuai dengan kehendaknya, karena efek menabur benih berbeda

dengan efek keduanya. Maka seolah-olah dia rnengambil manfaat

sebagian yang telah diizinkan padanya dalam hal tersebut. jika si

peminjam meminjamnya unfuk menabur benih, maka dia Udak

boleh memanfaatkannya dengan menanam tanaman dan

membangun bangunan, karena efek keduanya lebih banyak, maka

izin kepada hal yang sedikit bukanlah izin terhadap yang banyak.

Dan jika si p,"minjam meminjamnya unfuk penanaman dan

bangunan, maka dia menguasai yang telah diizinkan dari

keduanya, dan berkenaan berkuasanya terhadap yang lainnya

terdapat dua pendapat:

Pertama; dia berkuasa terhadap yang lainnya, karena

penanaman dan bangunan itu kelanggengan dan keabadiannya

berdekatan (hampir sama), maka izin terhadap salah satunya

adalah izin unfuk yang lainnya.

Kedua; tidak, karena masing-masing dari keduanya

berbeda dan efeknSn pun berbeda, efek buruk penanaman terjadi

di bagian dalam tanah karena banyaknya akar yang tersebar di

dalam tanah. Sedangkan efek bangunan itu di bagian luar tanah,

sehingga izin pada salah satr.rnya tidak mengindikasikan adanya

izin untuk yang lainn5ra
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Jika si peminjam meminjamnya untuk menabur benih

gandum, maka dia boleh menabur benih gandum dan menabur

sesuatu yang lebih kecil efeknya daripada gandum, seperti

jewawut, say.ran (kol) dan adas. Dan dia juga boleh menabur

benih yang efeknya sama dengan gandum, karena jika si pemilik

rela dengan penaburan suatu benih, maka dia rela dengan efek

yang ditimbulkan dari penaburan benih tersebut, apalagt dengan

penaburan benih yang lebih rendah dari itu. Sementara itu, dia

tidak boleh menabur sesuatu yang memiliki efek lebih besar

daripada penaburan benih gandum, seperti penaburan benih

jagung, tembakau, dan kapas. Hukum pemanfaatan barang dalam

'arit/ah itu sebagaimana hukum pemanfaatan barang dalam

penyeu/aan, lnng mana si peminjam berhak r.rnfuk mengambil

manfaat dari barang pinjamannya dan menjauhi yang dilarang

darin5n. Berkenaan penye\ raan (Uarah) akan dibahas pada

pembahasan berikttrlra, insla Allah.

Dan ketika sebagian tumbuh-hmbuhan dapat membuat

tanah keras, seperti kapas misalnya, maka tanah harus diberi

pupuk. Sementara sebagian tumbuh-tumbuhan memberikan

manfaat pada tanah, seperti kacang dan birsim. Keistimer,vaan dari

bircim, heunn temak dan binatang hrnggangan dapat

menjadikannya sebagai makanan dengan mengikatkan her,tran

tersebut padanya, dan itu dapat mempeltaharui nafasnya,

khususnya nafas kambing. Begihr pula binatang ternak, ia bisa

sebagai pupuk tanah yang dapat memperkuat tanah dan

menygburkannya, yang mana itu semua tidak dapat dilakukan oleh

benih jagung, kapas dan gandum {qanhl Snng membuat lemah

kesuburan tanah. Oleh karena itu perbedaan efek tanah atau

pemanfaatannSra berganfung pada perbedaan apa yang ditanam.

Wallahu a'larn.
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ArySyirazi * berkata: Pasal: Jika si pemilik
meminjamkan tanah unfuk ditanami dan dibangun, lalu
yang meminiam menanam dan membangun, kemudian
si pemilik menarik kembali izinnya, maka si peminjam
tidak boleh menanam dan membangun bangunan
lainnya, karena dia (peminjam) berkuasa unfuk
menanam dan membangun dengan idn si pemilik
sementara izinnya telah hilang.

Adapun berkenaan yang telah ditanam dan
dibangun (sementara si pemilik tidak mengizinkannya
lug,), maka dilihat kembali; iika si pemilik telah
mensyaratkan kepadanya unfuk adanya pemindahan
(pencabutan), maka peminjam harus memaksa diri
unfuk memindahkannya berdasarkan saMa beliau $,
e\" '+ o,hit 'Orang-orang beriman itu menurut
syarat-symrat merel<a- " Selain itu karena si pemilik rela
dengan adanya efek dari pemindahan bangunan atau
pencabutan tanaman. Lalu iika semua ifu telah
dipindahkan (dicabut), maka pemilik tidak boleh
mengharuskan peminjam untuk meratakan tanah,
karena ketika dia mensyaratkan adanya pencabutan,
maka dia pada hakikatnya rela dengan apa yang teriadi
akibat dari pencabutan (atau pemindahan) tersebut,
seperti berlubangnSn tanah. Sementara ifu si peminjam
telah diizinkan melakukan itu, maka dia tidak dikenakan
keurajiban untuk menjamin kekurangan yang terjadi
pada tanah tersebut, seperti pemakaian baiu, peminjam
tidak dikenakan kewajiban untuk menjamin yang usang
dari baju tersebut. Namun jika si pemilik tidak
rnensyaratkan adanya pencabutan atau pemindahan,
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aku melihat, iika tidak teriadi pengurangan nilai
tanaman dan bangunan dengan adanya pencabutan

atau pemindahan, maka hendaknya si peminiam

menCitbutnya, karena dia dapat mengembalikan 'ariyah

dalam keadaan kosong tanpa membuat kerusakan,

sehingga dia wajib mengembalikannya. Tapi iika nilai
tanaman dan bangunan berkurang dengan adanya

pencabutan dan pemindahan, maka aku melihat -iika
peminjam memilih untuk memindahkannya- maka dia

boleh melakukan ifu, karena ifu adalah miliknya.

Jika peminjam mengangkutnya, apakah dia

diwajibkan untuk meratakan tanah? Dalam kasus ini
terdapat dua pendapat;

Pertama, dia tidak waiib merataltanngna, karena

ketika pemilik tanah meminiamkanya padahal dia tahu
bahwa si peminjam berhak mengangkutnya, maka ifu
merupakan benfuk keridhaan darinya dengan
pengangkutan tersebut, sehingga si peminiam tidak
harus meratakan tanah, sarna halnya dengan si pemilik
mensyaratkan adanya pengangkutan.

Kedua, si peminiam harus meratakannya, karena

pengangkutan tersebut berdasarkan pilihannya sendiri,
karena jika si peminjam tidak mengangkutnya lalu si

pemilik tidak memaksanya unfuk mengangln tt yu, maka

si peminiam harus meratakan tanah tersebut; kasusnya

samA dengan jika si peminjam menghancurkan tanah

orang lain tanpa dia menanam apapun.

Jika si pemilik tidak memilih opsi pemindahan

bangunan atau pencabutan tanaman, yaitu iika si
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pemilik rnembayar nilai tanaman dan bangunan aEar
dia dapat mengambilnya bersamaan dengan tanahnya,
maka si peminjam harus memaksa diri untuk memilih
opsi tersebut, karena penEembalian 'ariph dengan cara
ini tidak menimbulkan kerugian. Dan jika si pemilik
akan menjamin seluruh kerugian akibat pemindahan
bangunan atau pencabutan tanarnan, maka si peminjam
harus memilih opsi tersebut, karena pengembalian
dengan cara ini pun tidak rnenimbulkan keruglan.

Jika si pemilik bersedia membayar nilai dari
bangl,rnan atau tanaman milik si peminjam agar dia
dapat mengambilnya sekaligus dengan tanah miliknya,
sementara si peminjam juga bersedia unfuk membayar
nilai tanah si pemilik agar dapat mengambilnya
sekaligus dengan tanaman milikn3p, maka yang
didahulukan adalah keinginan membalnr si pemilik
tanah. Karena tanaman ifu mengikuti tanah dalam jual
beli, maka ia pun boleh mengikutinya dalam hal
kepemilikan- Sebalik yu, tanah fidak mengikuti
tanarnan dalam iual beli, maka ia pun tidak
mengikutinya dalam hal kepemilikan.

Jika pemilik tanah tidak mau membayar nilai
tanaman si peminjam dan tidak mau mengganti
kerugian yang terjadi akibat pemindahan, sementara si
peminjam bersedia membayar imbalan dari peminjaman
tanah tersebut, maka si pemilik tidak boleh memaksa
untuk diadakannya pemindahan -tanaman, karena
Rasulullah g bersabda, "Tidak ada hak bagi kq zhalim
(orang Wng menanam di tanah orang lain lalu
memilikinya)." Dan si peminjam dalam kasus ini

At Alaimu'syarah Al Muhadzdzuit ll ,n,



bukanlah orang yang zhalim, sehingga dia wajib untuk

mendapatkan haknya. Disamping itu karena si

peminjam diizinkan untuk menanarn sebelumnya oleh si

pemilik, maka si pemitik tidak boleh merugikan si

peminjam dengan memindahkan yang dia tanam-

Jika si peminiam tidak bersedia untuk

memberikan imbalan (upah) atas peminjarnan tanah,

dalam kasus ini ada dua pendaPat;

Pertama, tanaman itu tidak dipindahkan (dicabut),

karena peminjaman adalah mengambil kegunaan

barang tanpa memberikan iaminan.

Kedua, tanaman ifu dipindahkan, karena setelah

penarikan izin yang dilakukan si pemilik, si peminiam

fidak boleh memanfaatkan harta si pemilik tanpa

memberikan pengganti (upah).

Pasal, iika kita menetapkan bahwa tanaman-

tanaman merupakan milik si peminjam, lalu pemilik

tanah ingin masuk ke dalam tanah untuk beristirahat

atau bernaung di bawah tanaman tersebut, maka si

peminjam fidak boleh melarangngra, karena yang

menjadi hak si peminjam pada tanah tersebut adalah

tempat yang ditanaminya sa!a. Sedangkan tanah yang

kosong (yatg tidak ditanamil, maka si peminiam tidak

memiliki hak sama sekali, pemilik tanah boleh

memasukinya- Dan seandainya si peminjam ingin

memasukiDgd, aku melihat, iika dia memasukinya unfuk

beristirahat, maka tidak boleh, karena si pemilik sudah

menarik peminiamannya, maka peminiam tidak boleh

memasukinya tanpa adanya izin- Namun iika si
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peminjam memasukinya unfuk kebaikan tanaman atau
unfuk mengambil buah-buahan, maka dalam kasus ini
terdapat dua pendapat;

Pertama, dia tidak boleh melakukannya, karena
haknya hanya menetapkan tanaman dan bangunan.

Kedua, dia boleh melakukannya, dan inilah
pendapat yang benar, karena pemberian ian unfuk
menanarn adalah pemberian izj,tn terhadap segala
sesuafu yang dapat memberikan manfaat bagi
tanamannya dan mengambil buah-buahannya.

Jika si pemilik tanah ingin menjual tanah
tersebut, maka dia boleh melakukann5la, karena di
dalam tanah tersebut tidak ada hak orang lain selain
hak dirinya. Sedangkan iika si peminjam ingin menjual
tanaman tanpa izin si pemilik tanah, maka dalam kasus
ini terdapat dua pendapat;

Pertama, dia boleh menjualnya, karena tanaman
tersebut adalah miliknya yang m.rna fidak ada hak
oftmg lain di dalamnya.

Kedua, dia fidak boleh menjualngn, karena
kepemilikanngn tidak bersifat tetap, dan si pemilik
berhak unfuk membayar harga tanaman dan bangunan
agar dia dapat mengambilnya. Namun pendapat yang
benar adalah pendapat pertama, karena tidak adanya
sifat tetap pada barang, fidak menghalangi dijualnya
barang tersebut, seperti bagian magrfu' (yang di-
sWfahl yang dibolehkan bagi si pembeli untuk
meniualryra, meski sgmfi' pun boleh mengambilnya
dengan hak ryuf'ah-
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Penjelasan: hadits, e\"'+ it i!'fll "Orang'orang yang

beiman sebagaimana syarat mereka. " Al Bukhari meriwayatkan

dengan redaksi, et"'r+ o"tJ-ilt "Orang-orang muslim sesuai

s5nrat mereka. "Dalam pembahasan iiarah se@ra mu'allaq dengan

ungkapan penegasan. Al Qasthalani mengatakan: Hadits ini

diriwayatkan dari hadits Amr bin Auf Al Muzani pada kitab Ishaq -
yaihr Ibnu Rahawaih- dalam Musnadnya, dan diriwayatkan dari

hadits Abu Hurairah pada kitab Abu Daud, Ahmad dan Al Hakim.

Sementara itu At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan redaksi,

\* # L? r\e.T? Son'r:,t;A "orang-orang Islam itu berdasarkan

sSnrat-syamt mereka kecuali syarat Wng menghanmkan yang

halat. " Sedangkan hadits, "Tidak ada hak bagi hq zhalim (orang

yang menanaln di tanah orang lain lalu memilikinp)- "Al Bukhari

telah meriwayatkannya dalam pembahasan pengolahan tanah,

Abu Daud dalam pembahasan penyewaan, AbTirmi&i dalam

pembahasan hukum-hukum, .A.1 Muvnththa' dalam pembahasan

keputusan, dan Ahmad dalam Musnadnya.

l-afazh "t't7 
"aaah 

jamak dari ip yang artinya sesuatut

yang kehamsannya tidak ada maka tidak ada, sementara adanya

tidak mengharuskan ada, serta tidak ada ketiadaan pada dzatrya.

Maka syarat pertama mengeluarkan penghalang, karena dengan

ketiadaanya ia tidak menetapkan adanya sesuaht. Sedangkan

syarat kedua adalah sebab, karena dengan adanya sesuatu

mengharuskan adanya sesuatu (yang lain), dan ketiga adalah

penyertaan syarat kepada sebab, maka ia harus ada, seperti

adanya haul yang menjadi syarat wajibnya zakat bersamaan

dengan nishabyang menjadi sebab adanya kewajiban tersebut.

Sedangkan penyertaan penghalang, seperti utang

berdasarkan pendapat bahwa ia merupakan penghalang

diwajibkannya zakat, maka ia harus tidak ada, dan ada maka
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adanya keharusan ada, dan tidak ada dalam hal itu, karena

wajibnya sebab dan penghalang, bukan untuk &atnya sebuah

syarat. Kemudian ia bersifat aqli sepertr kehidupan dan ilmu,
bersifat syariat seperti bersuci untuk shalat, dan adat seperti
menegakkan tangga untuk dapat naik ke tempat yang tinggi.

Hukum-hukum pembahasan ini: Pengarang Al Hawi
berpendapat, jika pihak peminjam mengambil tanah unfuk
penanaman dan pembangunan, kemudian yang meminjam
menarik perizinannya; jika penarikan izin tesebut sebelum

penanaman maka si peminjam tidak boleh melakukan penanaman

dan pembangun di atas tanah si pemilik. Jika dia membangun dan
menanam setelah adanya penarikan izin dari pemilik tanah, maka
stafusnya seperti orang yang merampas harta, konsekuensinya apa
yang dibangun dan ditanam harus diangkut disamping si peminjam
harus membayar upah dari pernakaiannya, dan dia berkewajiban

unfuk meratakan tanah. Jika si pemilik menarik perizinan ifu
setelah si peminjam membangun dan menanam di atas tanahnya,
maka si peminjam fidak boleh menambah penanaman dan
pernbangunan. Jika dia tetap terus melakukan pembangunan dan
penanaman, maka dia dipaksa untuk mengangkuhrya.

Sikap si pemilik tanah berkenaan pernbangunan dan
penanaman sebelum terjadinya penarikan izin, ada dua:

Pertama, pemilik telah mensSnratkan kepada perninjam

saat dia meminjamkan tanahnya agar peminjam mengangkut apa
yang telah dia bangun dan dia tanam ketika dia menarik
perizinannya, maka berdasarkan syarat ini si peminjam harus
mengangkutnya. Karena Rasulullah$ bersabda, "amng,orang
muslim ifu berasa pada syant mereka."selain itu, karena ridhanya
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si peminjam terhadap syarat ini menunjukkan bahwa dia ridha

terhadap kerugian akibat pengangkutan, jadi status si peminjam

seolah-olah penjamin untuk dirinya sendiri, dan dia tidak tertipu

oleh orang lain.

Kedua,pemiliktidakmensyaratkankepadapihak
peminjam unh:k mengangkut apa yang dia tanam dan yang dia

bangun jika dia menarik izinnya, dalam kasus ini ada dua cara;

L. Nilai dari tanaman dan bangunan itu diangkut baik

dengan nilai yang sama atau dengan nilai yang lebih besar, lalu si

peminjam diwajibkan untuk memindahkan semua itu, karena izin

,aiyah sudah ditarik dan efek dari pengangkutan itu pun telah

hilang.

2. Nilainya diangkut dengan harga yang lebih kecil. Jika si

pemilik membayar nilainya sesuai dengan harganya atau

membayar kerugian akibat pemindahan, maka peminjam tidak

boleh menetapkan yang dia bangun dan tanam, namun dia diberi

pilihan antara mengangkutnya atau mengambil nilainya atau

mengambil ganti ruginya, karena efek yang dia takuti akibat dari

pengangkutan telah hilang dengan pembayaran nilai bangunan

atau tanaman, atau pembayaran ganti rugi'

Jika peminjam bersedia membayar nilai tanah dan pemilik

bersedia membayar nilai tanaman si peminjam, maka yang lebih

berhak adalah si pemilik tanah, itu dikarenakan dua hal,

Pertama, tanah itu adalah sumbernya' sementara

tanaman adalah pengikutnya, maka dari itu pemilik sumber lebih

kuat.

Kedua, karena pemilik tanah adalah yang lebih dahulu

memiliki.
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Jika si pemilik tanah berkata kepada peminjam, "Kamu

tidak boleh menghilangkan kerugian dari dirimu sementara

memberikan kerugian kepada pemilik dengan meninggalkan
(kerusakan), maka kamu boleh rnengambil nilainya (harganya), atau

mengangkutnya dengan paksa!" Jika peminjam mengangkutnya,

apakah dia harus meratakan tanah setelah pengangkutan tersebut?

dalam kasus ini terdapat dua pendapat;

Pertama, peminjarn tidak harus rneratakan tanahnya

karena dia diizinkan unfuk mengangkutnya. Maka kasusnya sama

seperti pakaian yang usang karena dipakai.

Kedua, peminjam harus meratakannya, karena dia

mengangkut apa yang dia tanam dengan pilihannya sendiri setelah

hilangnya perninjaman yang padahal dia tidak harus mengambil
opsi ini, sehingga dia diwajibkan unfuk membayar kerugian si

pemilik.

Cabang: Jika pemilik enggan membayar nilai tanaman,
sementara peminjam juga tidak mau mengangkut yang telah dia

tanam, maka para ulama berselisih pendapat dalam kasr:s ini pada

tiga madzhab;

Pertama, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah
bahwa peminjarn harus mengangkut apa yang dia tanam, baik
masa 'ariph tersebut ditenfukan atau pun tidak, berdmarkan
hadits, itig'U-1[,il "Aritnh itu dikembalil<an kepda pemililm5n. "

Kedua, ini merupakan pendapat Abu Ibrahim Al Muzani,
bahwa jika tidak ditetapkan batas waktu peminjamannya maka
tanamannya dibiarkan, namun jika ditetapkan batas waktunya,
maka tanamannya diangkut setelah batas waktu tersebut; jadi ada
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perbedaan antara peminjaman secara mutlak dan secara

muqayyad, karena yang dimaksud adalah adanya ketenfuan syarat

berkaitan sebuah masa.

Ketiga, pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa

peminjam tidak dipaksa untuk mengangkut tanamannya jika dia

bersedia untuk membayar upah (pengganti) setelah izin

peminjaman ditarik oleh pemilik tanah berdasarkan sabda beliau,

"Tidak ada hak bagi irq zhalim (orang yang menanam di tanah

orang lain lalu memilikinya). "sementara peminjam dalam kasus ini

bukanlah seorang yang zhalim, sehingga tanamannya tidak boleh

diangkut, sebagaimana halnya konsekuensi peminjam yang zhalim.

Karena pada dasamya 'ariyah bersifat membantu dan menolong,

maka jika briyah ma,vajibkan datangnya kerugian akibat dari

pengangkutan (tanaman), maka 'aiyah telah keluar dari hukum

dasamya yaitu memberi pertolongan dan bantuan kepada

permusuhan dan mendatangkan kerugian-

Cabang: Jika ditetapkan bahwa tanaman dan bangunan

itu tetap berada di tanah si pemilik, maka keberadaannya

ditentukan dengan dua syarat; yaitu dengan pemberian

pembayaran se\r/a kepada pemilik tanah dan pembayaran nilai jual

dari tanaman tersebut oleh si pemilik tanah.

Jika pemilik tanah bersedia untuk membayar nilai tanaman

si peminjam, atau peminjam enggan membayar upah se\l/a' maka

peminjam dipaksa untuk mengangkut tanamannya, karena dia

tidak boleh merugikan si pemilik tanah dengan meninggalkan biaya

penyewaan. Dan selama dia membayar sewa maka tanaman itu

harus tetap berada di tanah si pemilik.
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Peminjam tidak boleh melarang pemilik untuk memasuki
tanahnya, meskipun dia bemaung di bawah tanamannya dan
bangunannya, karena biaya ser,r,ra itu diambil unfuk menetapkan
keberadaan tanaman dan bangunan di atas tanahnya.

Adapun tanah kosong yang mana si peminjam tidak
memiliki kepentingan dan kesibukan berkaitan kepemilikannya
(tanaman dan bangunannya), maka pemilik tanah boleh

melarangnya dari tanah tersebut. Jika si peminjam bersedia

membayar ser,rua atas tanah tersebut, maka pemilik tanah harus

memberikan hak sewa tanah tersebut dengan bayaran yang dia
ridhai, maka statusnya seperti dia menyewakan tanahnya dengan
sengaja.

Apakah peminjam berhak memasuki tanah (yang tidak dia
ser,r,ra/tidak dia pinjam) untuk mendatangi tanaman dan
bangunannya?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat;

Pertama, dia tidak boleh memasuki tanah si pemitk.

Kedua, dan ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu
Hurairah, yang menyatakan bahwa dia boleh memasuki tanah si

pemilik untuk sampai ke tempat tanamannya dan bangunannya

unfuk memeliharanya dan menjaga kemaslahatannln. Sementara
si pemilik hanrs memberikan izin unfuk ifu, karena rnemberikan

izin unfuk menanatn dan membangun di dalam tanahnya juga

merupakan izin unfuk memasuki tanahnya dan memanfaatkannga.

Lalu jika si peminjam meninggal dan bangtrnannya roboh, maka si
pemilik tidak mengembalikan penggantinya kecuali dengan
mempertaharui peminjalnan ('aiyah), sebagaimana yang telah

disebutkan madzhab Hanabilah.
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Cabang: Jika pihak peminjam ingin menjual tanaman dan

bangunan kepada selain pemilik tanah, maka berkaitan dengan

kebolehannya terdapat dua pendapat;

Pertama, boleh, karena itu adalah miliknya, pihak

peminjam tidak berhak memaksa pembeli memindahkannya,

sebagaimana dia tidak berhak memaksa peminjam melakukan hal

tersebut.

Kedua, tidak boleh, karena status pembeli tidak sama

dengan peminjam, dia meninggalkan apa yang sudah dia beli

tanpa berlamalama. Selain ifu, karena ketika peminjam bersedia

unfuk membayar nilai dari tanaman dan bangunan si peminjam,

maka dia berhak untuk mengambil tanaman atau

memindahkannya. Dan dua pendapat ini merupakan perbedaan

pendapat mereka berkenaan boleh tidaknya peminjam

meminjamkan apa yang dia pinjam kepada orang lain?

Cabang: Pihak pemilik tanah berhak untuk memasuki

tanahnya sekehendaknya untuk beristirahat, karena diantara

tanaman tersebut terdapat tanah yang tidak ditanami yang bukan

merupakan ariyah. Dan pihak peminjam tidak berhak melarang

pemilik tanah mendatanginya. Wallahu a'lam.

Aslr-Syirazi ag berkata: Jika aliran air membawa

makanan seseorang kepada tanah orang lain, lalu
malranan ifu tumbuh di tanah orang tersebut, apakah si

pemilik makanan harus mencabut tanaman ifu secara

gratis? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat;
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Pertama, dia tidak harus mencabutnya, karena dia
tidak dengan sengaja menanam fumbuhan ifu.

Kedua, dia harus mencabutnya, karena dia telah
menyibukkan kepemilikan orang lain dengan miliknya
tanpa adanya izin. Maka dia harus menghilangkannya,
sama halnya jika dia memiliki pohon dalam rumahnya,
lalu ranting-ranting pohon tersebut masuk ke dalam
rumah orang lain.

PasaL Jika pihak pemilik tanah meminjamkan
tanah unfuk menabur benih, lalu peminjam menabur
benih di tanah tersebut, kemudian pemilik menarik
izinnya meminjamkan tanah sebelum peminjam
mendapati hasil taburan benihnya, sementara pemilik
menunfutnya unfuk mencabut yang dia tanam, maka
dalam kasus ini terdapat dua pendapat;

Pertama, kasus ini seperti orang lnng
meminjamngra unfuk menanam berkenaan wakfu
kelanggengannya, pencabutanryna dan pemberian ganti
ruginya.

Kedua, peminiam harus meneruskan pemberian
peminjamannya sampai wakfu panen dengan mendapat
kompensasi biaya sewa; karena penaburan benih ifu
memiliki wakfu yang tetap unfuk sampai kepada panen,
berbeda dengan penanaman pohon, ia fidak memiliki
waktu yang tetap untuk sampai pada panen. Maka jika
kita rrpmaksanlp unfuk terus menemskan peminjaman,
maka kita mengharuskannya unfuk merusak tanahnya.

Pasal: Jika pemilik meminjamkan tembok untuk
diletakkan pelepah kurma di atasnya, lalu peminjam
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meletakkan di atasnya, maka si pemilik fidak bisa

memaksanya unfuk memindahkan pelepah-pelepah

tersebut, karena maksud dari peminjaman ifu adalah

untuk selamanya. Sehingga dia tidak bisa memaksa

peminjam unfuk mengangkutnya sebagaimana dalam

kasus penanaman pohon- Dan iika pemilik bersedia

membayar nilai pelepah kurma agar dia dapat

mengambil pelepah ifu, maka peminiam tidak harus

menerimanya, karena salah safu dari sisinya (sisi

bangunan tembok) mempakan miliknSp, sehingga dia

tidak harus mengambil nilai pelepah kurma itu- Jika
pelepah kurma itu rusak, dan si peminiam ingin kembali

meletakkan pelepah yang semisal di atas tembok ifu,

maka dia tidak boleh mengulanginya kecuali dengan

seizin pemilik. Karena izin itu hanya diperoleh untuk
yang pertama kali saia. Lalu jika tembok itu hancur,

dan si pemilik membangun kembali tembok itu, maka

peminjam fidak boleh kembali meletakkan pelepah-

pelepah kurma di atas tembok yang dibangun kedua

kalinya, karena izrn ifu hanya diperoleh unfuk
pembangunan tembok yang pertama- Sementara ifu,

diantara sahabat kami ada yang berpendapat bahwa

boleh melakukanng?, karena peminiaman ifu
mengindikasikan kelanggengan peminjaman, namun

madzhab kami adalah sebagaimana pendapat yang

pertama.

PasaL Jika ditemukan ada pelepah-pelepah di
atas tembok, dan fidak diketahui apa penyebabnya,

kemudian pelepah itu rusak, pemilik boleh kembali
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mengulangi hal tersebut, karena secara zhahir bahwa
itu adalah hak yang tetap.

Penjelasan Hukum: Jika banjir membawa benih atau

membawa bfii tanaman milik seseorang, lalu benih atau b[i
tersebut tumbuh di tanah orang lain, maka tanaman itu menjadi

tanaman si pemilik benih dan bili, karena yang tumbuh adalah

miliknya. Lalu dalam kasus ini apakah pemilik tanah berhak

marajibkan pemilik biji untuk mengangkutnya atau tidak? Dalam

permasalahan ini ada dua pendapat:

Pertama, dia boleh memaksa si pemilik biji untuk
mengangkut tanaman tersebut, karena tanaman itu hmbuh di

tanpa kemauannyia.

Kedua, dia tidak boleh memaksa si pemilik biji untuk
mengangkut tanaman ifu jika dia bersedia unfuk membayar serry'a,

karena perniliknya tidak sengaja menanam tanaman ifu di tanah
pemilik tanah. Inilah pendapat Ahmad dan para pengikuhrya.

Selain itu karena pengangkutan tanaman merupakan pengrusakan

terhadap harta pemilik biji, sementara dia pun tidak mau menyia-

nyiakan hartanya dan membiarkan segala yang dapat memsaknya,

sehingga dia tidak boleh dipaksa untuk mencabutrya.

Ma&hab Hanabilah membedakan antara benih lal habA
dan biii (an-nawal, juga membedakan antara menebar benih (az-

ar'u) dan menanam (pohon).

Sedangkan kami membenarkan pendapat pertama, 5rang

menlntakan bahun dia harus mengangkut tanamann5a jika si

pemilik tanah menunfutrya untuk itu, karena brlingra fumbuh di
tanah milik omng lain tanpa seizin pemilik tanah. Kasusnya sama
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dengan jika dia memiliki pohon, lalu ranting-rantingnya masuk ke

rumah (pelataran rumah) tetangganya. Begitu pula halnya dengan

an-nawa (biji) yang mana ia juga dapat tumbuh menjadi sebuah

pohon, seperti zaifun, kurma dan yang lainnya, pohon itu
kepunyaan si pemilik an-nau/a dan dia harus mencabutrya. Inilah

pendapat yang diambil oleh madzhab Hanabilah, dan mereka

harus menghapus pembiayaan tadi menjadi satu pendapat.

Cabang: Jika peminjam telah menanami tanah yang

dipinjamkan kepadanya, namun kemudian pemilik tanah menarik

kembali 2in peminjamannya sebelum dia mendapatkan hasil dari

penanamannya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pertama, peminjam harus memperpanjang peminjatnan

tanahnya sampai waktu panen dengan mendapat kompensasi

biaya sewa dari peminjam, karena penaburan benih laz'zar'Q

berbeda dengan penanaman pohon (ghart dari segi mendapatkan

hasilnya. ,42-zar'u (penaburan benih) dapat dipanen pada bulan-

bulan tertenfu, sementara al ghars (penanaman pohon) tdak

terukur batasannSn.

Cabang: Jika pemilik tembok merninjamkan tembok pada

tetangganya unfuk diletakkan di atasnya pelepah kurma, maka

pemilik tembok tidak boleh mengharuskan peminjam untuk

memotong (memindahkan) pelepah-pelepah tersebut setelah

diletakkan di atas temboknya. Karena maksud dari diletakkannln

pelepah di atas tembok tersebut Udak terbatas oleh urakfu-

Kemudian apakah pemilik tanah berhak menarik biap se\ ra

kepada si peminjam setelah dia menarik izin peminjaman tembok

tersebut?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat:
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Pertama, pemilik berhak memberlakukan itu kepada

perniniarn sebagaimana dia mengambil biaya sewa tanahnya

adanya penanaman dan pembangunan yang dilakukan oleh si

peminjam. Maka berdasarkan pendapat ini, jika pemilik pelepah

kurma tidak mau membayar biaya sewa, dia harus mengangkut
pelepah-pelepahnrTa dari tembok si pemilik.

Kedua, inilah pendapat yang lebih benar. Si pemilik

tembok tidak berhak menerima biaya serd/a. Ada perbedaan antara
peminjaman tembok dengan peminiaman tanah; peminjaman

tembok terkadang manfaatnya dirasakan oleh si pemilik tembok
meski pelepah-pelepah diletakkan di dalamnya. Berbeda dengan

tanah, manfaat peminjaman tanah tidak sampai dan dirasakan

oleh pemilik tanah meski telah ada bangunan dan tanaman dalam

tanah tersebut. Secara adat tidak dimungkin tembok itu disewakan

kepada tetangga yang bersebelahan dengannya, berbeda dengan

tanah, tanah dimungkinkan untuk diseruakan kepadanya. Jika
pemilik ternbok bersedia unfuk membagrar nilai pelepah-pelepah

itu, maka si pernilik pelepah tidak harus meneriman5n dan tidak
pula harus mengangkut pelepah dari tembol'.nya, berbeda halnya

dalam kasus tanaman dan bangunan di atas tanah pinjaman.

Perbedaan lain antara pelepah di atas tembok dengan

bangunan dan tanaman di atas tanah; jika salah safu ujung pelepah

ditarik ke tembok si pemilik tembok, sementara ujung lainnya

berada di tembok peminjam, maka si pemilik tembok tidak bisa

memaksa peminjam unfuk mengambil nilai (!rarga) pelepah 5ang
ada pada tembok milikngn, sedangkan bangunan dan tanaman,
semuanya berada di tanah si pemilik tanah, sehingga dia boleh
memaksa peminjam untuk mengambil nilai bangunan atau
tanaman yang berada di atas tanah yang bukan miliknya.
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Jika tembok yang diatasnya diletakkan pelepah-pelepah

roboh, lalu pemilik tembok membangun kembali tembok tersebut,

maka apakah pemilik pelepah boleh kembali meletakkan pelepah

di atas tembok yang baru dibangun ifu bersandarkan perizinan

yang pertama, atau tidak?

Dalam kasus ini ada dua pendapat;

Pertama, dia berhak kembali meletakkan pelepah itu pada

tembok yang baru, karena peminjaman ('aigl) mengharuskan

keberlanjutan (keberlangsungan) peletakkannya di atas tembok.

Maka berdasarkan pendapat ini, jika pemilik tembok enggan

membangun kembali tembok yang roboh, pemilik pelepah berhak

unfuk memperingatkannya agar dia mendapatkan kembali apa

yang menjadi haknya, yaitu meletakkan pelepahnga di atas

tembok.

Pendapat kedua, dia tidak berhak kembali meletakkan

pelepah-pelepahnlra di atas tembok yang baru, karena tembok

yang diperkenan untuknya meletakkan pelepah sudah tidak ada,

dan yang ada adalah tembok baru yang Udak dipinlamkan oleh

pemiliknya padanya. Berdasarkan pendapat ini, jika pemilik

pelepah ingin membangun kembali ternbok yang roboh saat

pemilik tembok tidak mau membangun kembali tembok ifu, maka

dia tidak boleh melakukan itu.

Cabang: Jika pemilik pelepah meminpmkan pelepah

unfuk menopang tembok, maka dia tidak boleh menarik izin

peminiaman setelah pelepah itu terpasang unhrk menopang

tembok selama tembok itu masih kokoh dan pelepah masih bagus,

karena penarikan izin dengan mengambil kembali pelepah-pelepah
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itu dapat merugikan pemilik tembok, yang akibatnya tembok bisa
roboh atau hancur.

Kernudian apakah pemilik pelepah berhak menarik biaya
sewa setelah mencabut perizinan itu atau tidak? Maka berkenaan
kasus ini jawabannya sebagaimana dua pendapat yang telah kami
paparkan. lalu jika p"lepah ihr sudah tidak bagus, atau temboknya
roboh, maka pemilik pelepah berhak menarik izin peminjaman
pelepah, karena dengan mengambil pelepah itu dia tidak
mendatangkan kenrgian.

cabang: Jika pemilik tanah meminjamkan tanah untuk
menguburkan mayit, maka dia tidak berhak menarik izin itu setelah
mayrt dikuburkan di tanahnya. Karena izin penguburan mayit
bersilat langgeng, baik secara syariat maupun adat kebiasaan.
Meski wali-wali si mayit rela si mayrt dipindahkan, mereka dilarang
untuk melakukan ifu, karena itu adalah hak si mayit dan
pemindahannya merusak kehormatan si mayit. Dan pemilik tanah
tidak berhak menunM biap sewa kuburan setelah menarik izin
peminjaman tanah, tidak ada perselisihan dalam hal ini karena dua
alasan;

Pertama, karena adat kebiasaan tidak berjalan dengan
seperti ifu (maks.rdnya secara adat pemilik tilak boleh manarik
izinqn).

Kedua, karena mayit png berktnsa sementara u.Ii-u,ali
mayit tidak memiliki loasa apa pun. Maka seandainp mayit yang
sudah dikubur itu digali kubumya oleh binatang buas, maka
jenazah mayit harus dikembalikan ke daram kubtrmya secara
paksa, dan pemilik tanah tidak berhak menarik peminjaman
tanahnya setelah mayit itu keluar dari kubumya dan tidak boleh
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melarang jenazah mayit itu dikuburkan di tanah yang dia

pinjamkan. Karena itu sudah menjadi hak si mayit untuk

selamanya.

Jika seseorang mengizinkan orang-orang untuk

menguburkan jenazah mayit mereka di tanahnya, lalu dia

mendermakannya di;alan Allah untuk pekuburan, maka dia tidak

berhak untuk menarik izin penguburan, karena pada hakikatnya

tanah tersebut telah keluar dari kepemilikannya. Namun jika dia

tidak mendermakannya di jalan Allah, maka dia berhak menarik

izin penguburan di tanahnya, dan izin penguburan di tanahnya

tidak menjadi derma di jalan Allah. Jika dia menarik izin ih.r, dia

berhak melarang adanya kuburan bam, dan dia tidak berhak

memindahkan mayit-mayit yang sudah dikubur.

Selain itu, orang yang telah meminjamkan tanahnya untuk

pekuburan tidak boleh menggunakan bagian atas tanah kuburan,

karena itu dapat merusak kehormatan si mayit disamping banfk
dalil-dalil yang melarang itu. [-alu jika dia ingin menguburkan mayit

lainnya di dalam kuburan ifu, maka dia tidak boleh melakukannya,

kecuali jika melalati batas tempat kuburan si mayit sebelumnya,

maka dia boleh melakukannya meski kedua mayit itu berkumpul

(berdampingan).

AqrSyirazi g berkata: PasaL Jika si A meminjam

seorang budak pada si B untuk dia gadaikan, lalu si A
meminjamkannlra, maka dalam hd ini ada dua
pendapat;

Pertama, bahwa itu adalah jaminan dan pemilik

barang gadaian menanggung utang dari yang

menggadaikan dengan perbudakan hamba sahayanya,
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karena 'aiymh tidak boleh memanfaatkan dzat barang
tersebut, dan manfaat dalam kasus ini hanya unfuk
pemilik budak. Sefiingga menunjukkan bahwa ini
merupakan penjaminan (bukan pinjaman).

Kedua, ini masuk dalarn kategori 'ariyah (pinjam-
meminjam), karena si peminjam meminjam budak
tersebut unfuk memenuhi kebufuhannya, sehingga
peminjaman ini seperti peminjaman lainnya.

Jika kita berpendapat bahwa itu adalah
penjaminan, maka tidak sah sampai si B (pemilik budak)
menenfukan terlebih dahulu jenis utangnya, ukurannga
dan tempatnya. Karena ifu adalah penjaminan, maka
dia hanrs mengetahui semua hal 3nng telah disebut
terlebih dahulu.

Jika kita berpendapat bahwa itu masuk dalam
kategori 'aritah, maka si B fidak perlu mengetahui
semua hal ifu (ienis utang, ukurannya, dan tempatn5Ta).
Jika si B menetapkan jenis, ukuran dan tempatnya
kepada si A (peminjam budak) maka hendaknya dia
menetapkan berdasarkan dua perkataan (kesepakatan),
karena jaminan dan pinjaman ditenfukan dengan dua
ketentuan (antara peminjam dan pemilik); jika si A
menyelisihi si B dalam jenisnya, maka itu tidak sah,
karena itu adalah akad terhadap apa yang tidak
diizinkan padanSn. Jika si A menyelisihi si B berkenaan
tempatnya (mahal, seperti si A diizinkan menggunakan
budak tersebut unfuk utang yang ditangguhkan, namun
si A malah menggadaikan budak itu untuk utang yang
harus dibayar segera, maka ini tidak sah. Karena
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terkadang si A tidak mendapati sesuatu unfuk menebus
gadaiannya segera. Jika si A diizinkan menggunakan

budak itu untuk utang yang harus dibayar segera,

namun si A malah menggadaikannya unfuk utang yang

ditangguhkan pembayarannya, maka ifu tidak sah,

karena pemilik budak tidak rela dipisahkan dengan

budaknya sampai batas waktu yang lama.

Dan jika si A menyelisihi si B dalam ukurannya,
seperti si A diizinkan menggadaikan budak si B dengan

sepuluh dirham, narnun si A malah menggadaikan di
bawah ifu, maka ini boleh dilakukan, karena orang yang

rela membayarkan utang orang lain sebanyak sepuluh

dirham, maka dia pun rela membayarkan utang yang

dibawah itu. Namun jika si A menggadaikannSTa dengan

lima belas dirham, maka ini tidak sah- Karena orang
yang rela membaSrarkan utang orang lain sebanyak

sepuluh dirham fidak rela jika membalnrkan utangnya
lebih dari itu.

PasaL Jika si A menggadaikan budak dengan

utang lrang harus dibayar segera, maka si B boleh
menunfutnya untuk menebus budak tersebut dengan

segera berdasarkan dua perkataan (kesepakatan

peminjam dan pemilik budak). Karena pemilik berhak
menarik iztn peminjaman yang dia pinjamkan, dan
peniamin berhak menunfut pengembalian barang yang

dijadikan jaminan.

Lalu jika si A menggadaikan budak dengan utang
yang ditangguhlnn seizin si B, jika kita katakan bahwa

ifu merupakan 'arignh, maka si B boleh menunfutnya
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untuk menebus budak tersebut, karena pada hakikatnya
pemilik pinjaman berhak menarik izinnya kapan pun dia
mau. Dan jika katakan bahwa ifu adalah penjaminan,
maka si penjamin untuk utang yang ditangguhkan tidak
berkuasa unfuk menunfut pengembalian yang dia
jaminkan sebelum mahal (waktu yang telah ditenfukan
dalam penangguhan).

Pasal: Jika budak ifu terjual karena utang, jika
katakan bahwa ini ariyah, maka fuan si budak berhak
menunfut penggadai unfuk memberikan kompensasi
sesuai nilai si budak, karena pinjaman (ariyahl ifu
diberikan jaminan sesuai nilainya. Namun iika kita
katakan bahwa ini adalah jaminan, maka fuan si budak
berhak menunfut sesuai dengan penjualan budak
tersebut, baik penjualannSn sesuai dengan nilai budak
tersebut, lebih kecil atau bahkan lebih banyak, karena
penjamin menarik jaminannya dengan piutangnya,
sementara dalam kasus ini dia fidak berpiutang kecuali
sesuai dengan penjualan budak ifu.

PasaL Jika budak yang dijadikan jaminan rusak
(sakit atau lainnSTa), jika kita katalon bahwa ini sebagai
'aritrah maka si A (sebagai peminjam) harus mengganti
sesuai nilainSa, karena 'ari5nh itrt diberikan jaminan
sesuai dengan nilainya. Namun jika kita katakan bahwa
ini merupakan penjaminan, maka si A fidak harus
menjamin apapun karena fidak benrtang apapun.

Pasal: Jika seseorang meminjam budak dari dua
oftmg lelaki, lalu dia menggadaikanrryTa dengan harga
serafus dirham, kemudian dia membayrar lima puluh
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dirham unfuk dapat mengeluarkan salah safu bagian
gadaian dari kedua orang lelaki itu, maka dalam kasus

ini terdapat dua pendapat;

Pertama, tidak dapat dikeluarkan, karena dia
menggadaikannya untuk seluruh utang dalam satu akad,
sehingga dia tidak dapat membebaskan satu bagian
tanpa sebagian lainnya.

Kedua, sebagiannya dapat dikeluarkan, karena
masing-masing keduanya tidak mengizinkannya kecuali
dalam gadaian yang bagiannya senilai lima puluh
dirham, maka ia tidak menjadi gadaian yang nilainya
lebih dari itu.

Penjelasan Hulnrrn: Sebelumnya telah kami katakan

bahwa 'aiy;ah adalah kebolehan unfuk memanfaatkan suatu

barang, maka seseorang yarE diberikan pinjaman tidak boleh

mempersilakan yang dipinjamkan padanya kepada orang lain.

Akan tetapi jika dia diizinkan untuk menyevuakannya,

menggadaikannya atau meminjamkannya kembali pada orang lain

dalam waktu tertenhr, maka dia boleh melakukannya. Karena hak

berkenaan itu semua ada pada pemilik pinjaman, sehingga dia

boleh melakukan apa pun yang telah diizinkan oleh pemiliknya.

Namun dalam kondisi seperti ini, apakah dzat barang pinjaman itu

harus dijamin olehnya, ataukah keberadaanya tetap sebagai

amanah?

Kami katakan, bahwa jika semua itu diizinkan oleh pemilik

barang, maka barang itu tidak diberikan jaminan. Adapun jika

peminjam menyelisihi si pemilik barang, contohnya dia diberikan
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izin untuk menggadaikan, namun dia malah meminjamkannya

pada orang lain, maka dalam kasus ini ada dua pendapat;

Pertama, barang pinjaman ifu tidak diberikan jaminan,

karena ia telah dipinjamkan oleh si pernilik kepada peminjam

unfuk dimanfaatkan dan unhrk menyelesaikan hajatnya.

Kedua, dia telah melanggar dengan menggunakan barang

pinjaman tidak sesuai dengan pemanfaatan yang diziinkan

padanya oleh pemilik barang, sehingga barang pinjaman itu harus

diberikan jaminan.

Ibnu Al Mun&ir mengatakan: Jilia seseorang meminjam

barang unfuk dia gadaikan pada orang lain terhadap sesuatu

tertentu dan sampai waktu tertentu, lalu dia menggadaikannya

sesuai dengan izin si pemilik pinjaman, maka para ulama telah

menyepakati bahwa ini boleh dilakukan. Karena pemilik barang

meminjamkannya unfuk memenuhi kebutuhannya, maka stafusnya

sarna seperti jenis pinjaman lainnya.

lalu jika pemilik barang meng2inkan barang pinjaman itu

digadaikan, maka statusnya sebagai pemilik gadaian, sehingga

dengan itu dia harus menjamin utang gadaian si peminjam yang

menggadaikannya. Maka dia harus sebagai pemilik barang harus

mengetahui ukuran dan mahall utang tersebut. lalu jilo si

peminjam yang akan menggadaikan barang pinjaman itu
menyelisihi kesepakatan si pemilik berkaitan dua hal tersebut,

maka gadaian itu tdak boleh dilakukan, karena itu dapat

membebani pemilik gadaian (maksudnya lpng meminjamkan

barang).

Sementara Ahmad, Abu Tsaur dan Ashhab Ar-Ra'yi
berpendapat bahwa, pemilik pinjaman tidak perlu mengetahui

ukuran utang dan jenisnya, keorali jika peminjam menetapkannya
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sendiri, karena dalam muamalah briyah tidak membutuhkan

adanya pengetahuan akan semua hal ifu. Selain itu karena 'aiyah

dalam hal ini salah satu jenis dari bentuk pemanfaatan, maka tidak
perlu untuk mengetahui ukurannya, seperti peminjaman tanah
yang digunakan untuk menabur benih.

Menurut kami dalam permasalahan ini ada dua pendapat.

Begitu pula halnya jika peminjam menggadaikannya lebih banyak

dari ukuran yang telah ditenhrkan. Atau ketetapan barang tersebut

untuk digadaikan pada utang yang harus dibayar segera, namun
digadaikan pada gadaian yang dibayar dengan ditangguhkan, atau

sebaliknya karena berbagai alasan yang telah dilelaskan oleh
penulis. Namun jika dia (peminjam) menggadaikannya dengan

ukuran yang lebih kecil dari yang ditetapkan oleh pemilik'ariyah,
maka ini boleh dia lakukan, karena biasanya orang yang bersedia
membayarkan utang orang lain sebanyak sepuluh dirham, maka

dia bersedia pula membayarkan utang yang lebih kecil dari itu.
Maka kasus ini seperti seseorang memerintahkan unfuk membeli

barang dengan suatu harga, lalu yang diperintahkan membelinya

dengan harga yang lebih murah. Sementara itu, pemilik pinjaman
berhak untuk menuntut ditebusnya barangnln yang digadaikan

oleh si peminjam dengan segera, baik barang ifu digadaikan pada

utang Sang dibayar dengan segera ataupun yang ditangguhkan,

karena pemilik berhak melakukan itu kapan saja dia kehendaki.

Dan inilah salah satu pendapat kami dan pendapat Ahmad
menurut para pengikut Ahmad.

Cabang: Jika tiba waktu pembayaran utang, namun yang

menggadaikan tidak mampu menebusnya, maka dia boleh
menjualnya, karena ifu merupakan keharusan dari barang gadaian.
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Jika dia menjual gadaian tersebut unhrk menebus utang, atau

gadaian itu rusak. Jika kita katakan bahwa itu merupakan

pinjaman ('ariJnhl, maka pemilik barang berhak menuntut nilai

barang yang dipinjamkan kepada si peminjam, karena 'ari5ah

(pinjaman) diberikan jaminan sesuai dengan nilainya. Namun jika

barang gadaian itu rusak tanpa adanya kelalaian, maka yang

menerima gadaian tidak dikenakan kamjiban apapun, karena

barang gadaian tidak diberikan jaminan jika rusak tanpa adanya

unsur kesengajaan dan kelalaian.

Jika peminjam meminjam bnph dari dua orang, lalu dia

menggadaikannya dengan sepuluh dirham, kemudian dia

membayar lima puluh dirham agar dia dapat rnengeluarkan bagian

salah safu dari dua orang tersebut, maka dalam kasus ini ada dua

pendapat;

Pertama, bagian itu tidak dapat dikeluarkan, karena dia

menggadaikan 'ariyah kedua laki-laki itu untukseluruh utang dalarn

satu akad, sehingga sebagiannya tidak dapat ditebus dengan

pelunasan sebagiarunya, kasr.snya sama jika safu budak dimiliki

satu orang. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ahmad dan para

pengikutrya.

Kedua, setengah gadaian yang telah ditebus dapat

dikeluarkan, karena masing-masing keduanya tidak mengizinkan

kecuali dalam pegadaian bagiannya. Sementara ifu pemilik 'ar$ah

berhak untuk meminta kembali 'arilah kapanpr.rn dia rnau.

Wallahu a'lam.

AqlSyirazi e berkata: Jika seseorang
menunggangi binatang tunggangan milik orang lain,
lalu keduanya berselisih, pemilik binatang berkata, 'Aku
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menyewakannya, maka kamu harus membayar biaya
sewa." Sementara yang menunggangi binatang berkata,
"Akan tetapi kamu rneminjamkannya padaku, maka
tidak ada biaya sewa yang kamu dapatkan." Dalam
pembahasan 'ariyah dikatakan bahwa yang dijadikan
acuan adalah perkataan yang menunggangi binatang.

Sementara dalam perrnasalahan muzara'ah
dikatakan bahwa, jika seseorang men!rcrahkan
tanahnSn pada orang lain, lalu dia menanaminya,
namun kemudian keduanya berselisih, pemilik tanah
berkata,'Aku menyewakannya padamu." Sedangkan
penanam berkata, 'Akan tetapi kamu meminjamkannya
padaku-" Perkataan yang dijadikan acu.rn adalah
perkataan pemilik tanah;

Diantara sahabat kami ada 5nng membawa dua
masalah ini kepada zhahir pemasalahann r:1, sehingga
dia berpendapat berkaitan perselisihan masalah
binatang tunggangan di atas bahwa perkataan yang
dijadikan pegangan adalah perkataan yang
menunggangi binatang tunggangan- Dan berkaitan
perselisih.rn nnsalah tanah di atas, bahwa perkataan
yang dijadikan acuan adalah perkataan si pemilik tanah.
Itu disebabkan bahwa biasaryn binatang funggangan
dipinjamkan, sehingga zhahir dalam permasalahan ifu
menunjukkan bahwa perkataan lnng dijadikan
pegangan adalah perkataan penunggang. Sementara ifu
biasanya tanah itu diserrakan dan tidak dipinjamk n,
sehingga secara zhahir perkataan yang dijadikan
pegangan adalah perkataan pemilik tanah.
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Diantara mereka ada yang memindahkan masing-

masing kedua jawaban tersebut kepada yang lainnya
(maksudnya hanya dibalikkan saja), lalu menjadikannya
sebagai dua pendapat, dan itulah pendapat yang dipilih
oleh Al Muzani;

Pertama, bahwa perkataan yang dijadikan acuan
(dalam kasus pertama) adalah perkataan pemilik,

karena pemanfaatan (kegunaan) barang itu sama seperti
kepemilikan barang dan akad, kemudian iika teriadi
perselisihan antara keduanln (pemilik dan
penunggmg), yang mana pemilik berkata, 'Aku
menjualngn padamu." Namun yang lainnya berkata,
'Tetapi kamu memberikann3Ta padaku." Maka
perkataan yang dijadikan pegangan dan acuan adalah
perkataan si pemilik barang. Demikian pula halnSn jika

teriadi perselisihan berkaitan pemanfaatan dan
kegunaan barang.

Kedua, perkataan yang dijadikan acuan adalah
perkataan lnng menggunakannga, karena pemilik telah
memberikan hak kegunaan barang unfuknya. Dan
barangsiapa telah memberikan hak kegunaan pada

orang lain, maka yang diberikanqTa memiliki kuasa

unhrk itu. Kemudian ketika lpng memberi hak
kegunaan mengklaim hams adanp biaya sebagai

pengganti dari pemberian hak kegunaan, maka
perkataanngn fidak dapat diterima. Jika kita katalmn
bahwa perkahan yang dijadilran acuan adalah
perkataan pemilik barang, maka dia harus bersumpah,
dan yang menggunakan pemanfaatan barang harus
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membayar biaya sewa. Sementara berkenaan ukuran
biaya sewanya terdapat dua pendapat;

Pertama, ukuran biaya serpa adalah lnng telah
ditenfukan (oleh pemilik), karena perkataanngn dalam
permasalahan ini diterima, dan dia bersumpah atas hal
itu.

Kedua, biaya sewanya adalah bia37a seura standar,
dan inilah yang ditetapkan. Karena jika keduanya
(pemilik dan pengguna) telah sepakat terhadap suafu
biaya sewa, kemudian keduanya berselisih berkenaan
besaran biaya setra, maka besarannya ditenfukan
dengan biagTa sewa standar-

Jika pemilik fidak mau bersumpah, maka zumpah
ifu tidak bisa dikembalikan pada si pengguna, karena
sumpah diungkapkan untuk mendapatkan suafu hak,
sementara pengguna di sini tidak mengHaim memiliki
hak, maka sumpah fidak dikembalikan padanya.

Jika kita katakan bahwa perkataan yang dijadikan
acu.rn adalah perkataan pengguna, maka dia hanrs
bersumpah, dan dia terbebas dari membaSnr biaya
sewa. Jika dia fidak mau bersumpah, maka sumpah itu
dikembalikan pada si pemilik barang, -jile dia
bersumpah- maka dia berhak menenhrlon biap sewa
secaftr safu sisi, karena sumpahnlra setelah terjadiqTa
keengganan dari pengguna unfuk bersumpah, statusnSa
seperti buld pada salah satu dua pendapat dan
pengakuan pada yang lainnya, dan mirna diantara
keduanya yang seperti ifu maka dia wajib menunaikan
yang telah ditentukan.
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Jika binatang funggangan rusak setelah

ditunggangi, kemudian teriadi perselisihan antara
pemilik dan pengguna, iika ldta katakan bahwa
perkataan yang diiadikan acuan adalah perkataan
pemilik, maka ditetapkan biaya sewa pada si pengguna.

Jika kita katakan bahwa perkataan yang diiadikan
acuan adalah perkataan penunggang (pengguna),

apakah diharuskan unfuknya memenuhi salah safu dari
dua hal, yaifu pembayaran sewa atau pembayaran nilai
binatang tunggangan tersebut? berkaitan kasus ini
terdapat dua sisi pendapat;

Pertama, dia harus memenuhi ifu, karena
keduanya hal yang pantasnya dilalnrkan olehnya.

Kedua, dia tidak dihukumi apa pun, karena
pemilik fidak menuntut nilai tunggangan dan dia tidak
memiliki hak biaya sewa.

Jika pemilik berkata, "Kamu merampasnya

dariku, maka kamu hanrs membaSnr bia3Ia sewangra-"

Dan pengguna berkata, "Akan tetapi kamu
meminjamlnnnya padaku, sehingga aku fidak
dikenakan kewajiban membaSnr biaya sewa." Maka

dalam kasus ini Al Muzani menukilkan bahwa perkataan
yang dijadilran acuan adalah perkataan si peminjam-

Dan para sahabat kami berselisih pendapat dalam hal
ini; ada yang berpendapat bahun masalah ini
berdasarkan dua jalur sebagaimana !/ang telah kami
paparkan dalam permasalahan sebelumnSla; pertama,

adan3n perbedaan antara tanah dan funggangan.
Kedua, bahwa keduanya berdasarkan dua pendapat

Al Majmu'SlmahAl Muhadzdzab ll 171



yang telah disebutkan, karena perselisihannya dalam
dua permasalahan sekaligus berkenaan wajibnya
membayar biaya sewa, dan pemilik menunfut adanya
kewajiban unfuk membayar sewa, sementara peminjam
terkadang mengingkari kewajiban ifu, sehingga
diwajibkan keduanya tidak berselisih dalam dua cara

fialur).

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa
perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan
pemilik, dan apa yang telah dinukil oleh Al Muzani
keliru. Karena dalam permasalahan ifu, pemilik telah
menetapkan bahwa si pengguna memilih kekuasaan
untuk memanfaatkan barang yang dia miliki. Sehingga
perkataannya unfuk menunfut penggantian tidak dapat
diterima- Dan di sini keduan3Ta berselisih apakah
kepemilikan itu dirniliki si pemilik atau pengguna, dan
pada dasarnya bahwa itu milik si pemilik.

Jika keduanSn berselisih, si pemilik berkata, 'Aku
meminjamkannya padamu.' Namun lpng menunggangi
berkata, 'Akan tetapi kamu menyewalonnya padaku."
Maka yang dijadikan acuan adalah perkataan si pemilik,
karena dalam kasus ini keduanya mertyepakati bahwa
kepemilikan (penggunaan) itu adalah miliknya, dan
mereka berselisih pendapat dalam hal sifat pemindahan
penguasaannya. Maka perkataan yang dijadikan
pegangan adalah perkataan si pemilik, lika barang itu
tetap ada, maka hendaknya dia bersumpah dan
mengambilnya kembali. Jika tunggangan (barang) itu
rusak, aku melihat, iika penunggang tidak
menggunakannya melewati batas waktu yang biasanya
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tidak mewajibkan adanya biaya sewa, maka hendaknya
dia bersumpah dan dia berkewajiban untuk melunasi
nilainya. Namun iika dia menggunakannya melewati
batas waktu yang biasanya dapat mewaiibkan biaya
sewa, maka pemilik berhak menunfut nilai
tunggangannya dan penunggang ditetapkan harus
membayar biaya sewa. Jika nilai funggangan itu lebih
besar dari biaya sewa, maka dia tidak berhak apapun
sampai dia bersumpah. Dan iika nilaingTa sama dengan
biaya sexrl.r atau lebih sedikt, maka dalam hal ini ada
dua pendapat;

Pertama, si pemilik berhak mendapatkan tanpa
disertai sumpah, karena keduanya sarna-sama berhak
unfuk mendapatkannya.

Kedua, pemilik fidak berhak mendapatkann5n jika
tanpa disertai sumpah, karena dia menggugurkan
haknya dari tiap seura dan dia menunfut nilain3n
dengan hukum 'ariph. Semenlara ifu yang
menunggangi mengingkarinya, ,sehingga dia tidak
berhak jika tanpa adanya sumpah.

Pasal Jika kedtnnya berselisih, lalu pemilik
berkata, 'Kamu telah merampasnln dariku, maka kamu
hanrs memberikan jaminanq;a dan memba3;ar sewa
yang semisalnya." Dan penunggang berkata, 'Akan
tetapi kamu menyeu/akann!,ia, maka aku fidak
dikenakan karajiban untuk menjaminngn, dan tidak ada
biaya sewa semisalnya." Maka dalam kasus ini gang
dijadikan acuan adalah perkataan si pemilik binatang
funggangan yang disertai dengan sumpahnya, karena
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pada dasarnya dia fidak menyewakannya. L^alu iika
keduanya berselisih -sementara binatang tunggangan
telah msak-, maka hendaknya dia bersumpah, dan dia
berhak mendapat nilai dari tunggangan itu. Namun jika
binatang (barang) itu masih ada pada penunggang
selama beberapa waktu, kemudian mereka berdua
berselisih, maka pemilik berhak menunfut biaya sewa
standar dan penunggang memenuhi nilai yang
ditetapkan (musamma; saat akad). Jika biaya sewa
standar itu lebih besar daripada nilai lrang telah
ditentukan (musammal, maka pemilik fidak berhak
menerima lebihnya hingga dia bersumpah, jika biaya
sewa standar ifu tdak lebih besar, maka dia berhak
mendapatkannga tanpa harus bersumpah, karena
keduanya sam.r-sama difuiukan unfuk keberhakann5Ta.
Wallahu a'latn.

Penjelasan Hulnrm: Asfslrafi'i rnengatakan dalam
pembahasan 'afurah dalam kitabnya Al Umm Jika pemilik
binatang tunggangan berkata, "Aku menyannkannga padamu

sampai tempat ini demikian dan demikian." Dan penunglang
berkata, 'Akan tetapi kamu meminjamkannlp padaku." Maka
perkataan 1nng diiadikan acuan adalah perkataan penunggang

5nng disertai dengan sumpahnya.

Jika penunggang berkata, "Kamu telah meminjamkannya
padaku." Dan pemilikryn berkata, "Kamu telah merampasnya

dariku." Maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan

yang meminiam.
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Tapi Al Muzani mengatakanr Menurutku, ini bertentangan

dengan hukum dasamya, karena dia meniadikan orang yang

tinggal di rumah orang lain seperti orang yang telah menrsak

sebuah barang (orang lain), lalu barang tersebut rusak, oleh karena

itu pemilik berhak mendapatkan nilai tempat trnggal. Perkataannya

yang menyatakan bahwa, barangsiapa yang memsak sesuafu rnaka

dia harus menjaminnya, dan barangsiapa yang mengklaim terbebas

dari menjamin, maka dia tidak terbebas dengannya; pokok

perrnasalahan ini, bahwa pembahasan ini terdiri dari empat pasal;

pasal pertama yaitu yang disebutkan dalam Al Umm,

gambarannya, seseorang menunggangi binatang funggangan orang

lain, kernudian keduanya {pemilik dan penunggang) berselisih,

pemilik berkata, "Aku menyetr.rakannya dengan biaya sewa."

Sementara penunggang berkata, "Kamu meminjamkannya

padaku. Maka kamu tidak berhak mendapat biap sewa."

Berkenaan kasus ini, yang ditetapkan oleh AsSrSyali'i dalam

pembahasan 'ait/ah bahwa perkataan yang dijadikan acuan adalah

perkataan p€nunggang. lalu terjadilah perbedaan pendapat

diantara sahabat kami karena berbedanya jawaban dalam kasus ini.

Abu Ishaq AI Marwazi, Abu Ali bin Abu Hurairah dan jumhur

mereka menukil (memindahkan) masing-masing jawaban dari dua

masalah tersebut kepada yang lainnya, lalu mengeluarkannya

menjadi dua pendapat.

Pertama, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Muzani

dan fu-Rabi yang menyatakan bahua perkataan yang diiadikan

acuan adalah perkataan pemilik binatang (dalam masalah

funggangan) atau pernilik tanah (dalam masalah muzirft,blil, darr

dia berhak mendapatkan biaya sewa. Alasannya adalah

sebagaimana yang dipaparkan oleh Al Muzani yang mengatakan

bahwa rnanfaat-manfaat suahr barang itu dimiliki, disahkan unhrk
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mengambil ganti rugi atas yang terjadi padanya, seperti yang

terjadi pada barang-barang. Kernudian dia menetapkan bahwa jika

keduanya berselisih berkenaan barang setelah terjadi kerusakan

(setelah dipakai), lalu pemiliknya berkata, "Aku menjualnya

padamu." Dan berkata yang merusaknya, "Akan tetapi kamu telah

mernberinya padaku." Maka perkataan yang dijadikan acuan

adalah perkataan si pernilik tanpa perkataan orang yang merusak,

dan pemilik berhak mendapat biaya sewa (pengganti).

Pendapat kedua, bahwa perkataan yang dijadikan acuan

adalah perkataan penunggang dalam masalah tunggangan dan

perkataan orang yang menanam dalam masalah muzara'ah

berdasarkan yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam pembahasan

'an'yah dan pemiliknya tidak berhak mendapatkan biaya sewa.

Alasannya bahwa keduanya memiliki stafus yang sama bahwa

pengguna telah memanfaatkan (mengonsumsi) kegunaan barang

unfuk dirinya sendiri, baik dengan cara 'aitlah atau ijamh (sa,va-

menyewa). Dan barangsiapa yang menuntut adanya penggantian

terhadap orang lain karena telah mengambil manfaat barangnya,

maka funfutannya tidak diterima. Berbeda dengan penggunaan zat

barangnya keduanya memiliki stafus yang sama, bahwa ia
merupakan milik pemiliknya, bukan yang mengonsumsinya

(menggunakannya). Dan dalam pendapat ini terdapat pemisahan

dari yang disebutkan oleh AlMuzani sebagai pengarahan.

Abu Al Abbas bin Syuratj mengatakan: Itu tidak

berdasarkan perbedaan dua pendapat, akan tetapi jawabannya

berdasarkan secara zhahir dalam dua tempat tersebut, sehingga

perkataan grang dijadikan acuan dalam masalah tunggangan adalah

perkataan orang yang menungganginya, sementara dalam masalah

tanah, maka perkataan yang dijadikan acrran adalah perkataan

pemiliknya dengan mempertimbangkan adat dalam hal tersebut.
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Karena biasanya binatang funggangan itu dipinjamkan, sehingga

kebiasaan tersebut menjadi saksi bagi penunggangnya. Dan

biasanya tanah itu disewakan, sehingga kebiasaan itu pun menjadi

saksi untuk pemiliknya.

Inilah cara Abu Al Abbas yang menjadikan adat dan

kebiasaan sebagai pertimbangan dan acuan dalam permasalahan

ini. Dan ini bukan madzhab fuy-Syafi'i, karena orang yang

menyewakan sesuatu terkadang dia meminjamkannya, dan orang

yang meminjamkan sesuafu terkadang dia menyewakannya.

Jika telah tetap apa yang telah kami paparkan, maka

seandainya kita katakan bahwa perkataan yang dijadikan acuan

dalam masalah ini adalah perkataan pemilik binatang tunggangan

dan tanah, maka hendaknya disertai dengan sumpahnya. Lalu jika

tunggangan dan tanah itu rusak, maka dia berhak mendapat biaya

sewa, dan dalam masalah ini terdapat dua pendapat;

Pertama, ukuran biaya sewanya sebagaimana yang dia

tetapkan, karena perkataan yang di;adikan acuan adalah perkataan

pemiliknya.

Kedua, dan inilah pendapat yang lebih shahih, bahwa

pemilik berhak mendapatkan biaya sewa standar pada ulnumnya,

karena jika keduanya (pemilik dan pengguna) berselisih dalam hal

biaya sewa padahalkeduanya telah menyepakatinya sebagai iiarah,

maka perkataan yang menyewakan tidak diterima dalam hal

tersebut. Apalagi jika keduanya berselisih dalam hal tersebut (tidak

ada kesepakatan bahwa ifu ijarah) maka perkataannya lebih utama

untuk tidak diterima.

Jika pemilik tidak mau bersumpah, maka sumpah itu tidak

dikembalikan kepada pengguna yang juga sebagai peminjam,

karena pengembalian sumpah kepadanya tidak berfaidah. Selain
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itu, karena biaya sewa gugur darinya disebabkan si pemilik tidak

mau bersumpah.

Jika kita katakan bahwa perkataan yang diladikan acuan

adalah perkataan penunggang, maka hendaknya dia menyertai

dengan sumpahnya. Jika dia bersumpah, maka dia terbebas dari

membayar biaya sewa dan dia harus mengembalikan binatangnya.

Jika dia tidak mau bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan

pada si pemilik agar dia mendapatkan hak yang dia tuntut, yaitu

biaya sewa. Dan jika dia bersumpah, maka dia berhak mendapat

biaya sewa musamma (yang ditenfukan) satu arah, karena

sumpahnya terjadi setelah keengganan si pengguna untuk

bersumpah. Baik sumpah itu berlaku sebagaimana sebuah bukti

atau pun pengakuan, mana pun diantara kedua hal tersebut, maka

ketetapan hanrs dengan biaya se\ /a musamma (yang

ditentukan).

Jika binatang tunggangan rusak (sakit atau sebagainya)

setelah ditunggangi, kemudian pemilik dan penunggang baselisih,

dengan pemilik menunhrt braya sewa tanpa nilai binatang

funggangan tersebut, sementara penunggang hanSn bersedia unhrk

membayar nilai tunggangan tanpa bia5a se\ ra. Maka dalam kastrs

ini, jika kita katakan bahwa perkataan 1ang dijadikan adalah

perkataan pemilik, maka yang ditetapkan untuknya untuk

mendapat biaya sa,,r.ra saja tanpa nilai binatang funggangan, karena

dia tidak menuntut nilai binatang tunggangan. Sedangkan jika kita

katakan bahwa perkataan yang dfadikan acuan adalah perkataan

si penunggang, apakah dia diharuskan unfuk memberikan salah

satu dari dua hal, yaitu membayar biaya sewa atau nilai binatang

tunggangan? Berkenaan kasus ini maka terdapat dua pendapat;
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Pertama, ditetapkan untuk pemilik mendapatkan itu,

karena keduanya (pemilik dan penunggang) memang sama-sarna

sepakat berkenaan keberhakannya atas dua hal itu (biaya sewa

atau nilai binatang tunggangan).

Kedua, tidak ditetapkan apapun untuknya, karena dia

tidak menuntut nilai binatang tunggangan dan juga tidak berhak

mendapat biaya sewa.

Pasal kedua; si pemilik berkata, "Kamu telah

merampasnya." Sedangkan penunggang berkata, "Bahkan kamu

telah meminjamkannya padaku." Perselisihan ini berpengaruh

pada biaya sewa dan tidak pada nilai binatang tunggangan, karena

'ariyah (pinjaman) diberikan jaminan, statusnya seperti barang

rampasan, dan biaya sewa briyah tidak dijamin, berbeda dengan

barang rampasan. Jika perselisihan ini terjadi sebelum

difungganginya binatang tunggangan, maka gugurlah pengaruh

dari perbedaan ini. Jika perselisihan ini terjadi setelah

dihrngganginya binatang tunggangan, maka yang dinukil oleh AI

Mtzani di sini bahwa perkataan yang dijadikan acuan adalah

perkataan peminjam (penunggang). lalu sahabat kami berbeda

pendapat, Abu Ali bin Abu Hurairah mengeluarkannya menjadi

dua pendapat sebagaimana masalah yang pertama, karena

kesamaan keduanga dalam ilhbnya (sebabnyra), dan menjadikan

pandapat Al Muzani di sini salah satu dari dua pendapat tersebut.

Sedangkan sahabat kami lainnya berpendapat bahwa

perkataan yang dijadikan acuan dalam masalah ini adalah

perkataan pemilik, sebagai safu-satunya pendapat. Perbedaan

antara masalah ini dengan sebelumnya adalah bahwa dalam

perselisihan keduanya (pemilik dan penunggang) dalam 'aiyah dan
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ijarah terdapat kesepakatan bahwa penunggang adalah sebagai

penguasa (pemilik) kegunaan barang. Oleh karena itu boleh tidak

menerima perkataan si pemilik berkenaan biaya sewa.

Namun dalam permasalahan seperti ini tidak terjadi

kesepakatan antara keduanya, karena pemilik berkata, "Waha.i

penunggang, kamu telah memsak kegunaan (binatang

tunggangan)ku dengan cara yang tidak dibenarkan." Sedangkan

penunggang berkata, "Aku merusaknya sebagai peminjam yang

rnemiliki hak untuk itu." Namun si pemilik tidak membenarkannya.

Barangsiapa yang berkata dengan steatment ini, maka dia

akan menjawab yang dinukil oleh Al Muzani dengan dua jawaban;

Pertama, bahwa itu kekeliruan dari Al Muzani dalam

penukilannya dan kelalaiannya.

Kedua, penerimaan riwayat dan penggunaannya itu

kepada salah safu dari dua penakwilan, baik kepada pemyataan

bahwa perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan si

peminjam dalam ukuran biaya s€wa, maupun kepada penakruilan

bahwa perkataan yang dijadikan aqran adalah perkataan si

peminjam berkenaan bahwa dia tidak diharuskan memberikan

jaminan dalam 'ari5nh (dan tidak dalam masalah ghashaQ. Dan
inilah penakwilan orang-orang yang membedakan antara jaminan

'ariyah dan jaminan ghashab (barang rampasan). Maka

berdasarkan ini, jika terjadi kerusakan pada binatang tunggangan,

maka si peminjam harus menjamin nilai binatang tersebut,

sementara biaya sewa sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya.
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Pasal ketiga; pemilik binatang tunggangan berkata, "Aku

meminjamkannya padamu." Sementara penunggang berkata,
"Kamu telah menyewakannya padaku." Maka pengaruh

perselisihan ini terjadi dari dua sisi.

Pertama, berkenaan jaminan penjagaannya. Karena

briyah diberikan jaminan, sementara penyewaan tidak diberikan
jaminan. Oleh karena itu, jika binatang tunggangan itu masih ada,

maka gugurlah perselisihan ini.

Kedua, keharusan dihrngganginya binatang tunggangan

tersebut pada beberapa wakhr. Jika binatang tunggangan rusak

atau wakfunya sudah habis, maka gugurlah pengaruh perselisihan

ini. Sehingga perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan si

pemilik yang disertai dengan sumpahnya bahwa dia tidak
menyewakannya, karena penunggang mengklaim bahwa dia

memiliki akad sewa binatang funggangan tersebut-

Lalu jika binatang tunggangan itu masih ada (utuh),

hendaknya dia mengambilnya dan tidak ada biaya sewa untuknya.
Karena meski penunggang mengklaim telah menyewa binatang

ifu, namun pemilik tidak menunfut adanya biaya sewa.

Sedangkan jika binatang tunggangan ifu rusak, maka dia
(pemilik) berhak menuntut nilai binatang tunggangan itu pada si

penunggang, karena binatang ifu rusak di tangannya dan klaimnya
yang menyatakan bahwa dia menyewanya fidaklah dapat diterima.
Dia harus membayar nilai binatang tersebut.

Jika masa penunggangan itu (biasanya) tidak mengharuskan
adanya biaya sewa, maka pemilik tidak berhak mendapatkan nilai
binatang tunggangan kecuali setelah dia bersumpah bahwa dia
tidak menyewakannya dan dia hanya meminjamkannya. Jika
masanya tidak habis, maka hendaknya dia bersumpah atas nama

L
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Allah bahwa dia telah meminjamkannln. Dan bersumpah dia tidak

menya,uakannya karena habisn5n masa penyevraan.

Jika masa penunggangan (biasanya) menghamskan adanya

biaya sewa yang sama dengan nilai binatang tunggangan tersebut,

maka apakah wajib hukumnga bagi si pemilik bersumpah untuk

mendapatkan nilai binatang tunggangannya atau tidak? Dalam

permasalahan ini terdapat dua pendapat;

Pertama, dia tidak harus bersumpah, karena penunggang

mengaku padan5n bahwa dia berkatajiban membayar biaga se!t/a,

sementara pernilik menunfut nilai binatang funggangann5ra. Maka

keduanya menyepakati adanln hak si pemilik. Jika mereka

berselisih dalam jenisnya, maka gugurlah kamjiban bersumpah di

dalamnp.

Kedua, dia wajib bersumpah, karena dia telah

menggugurkan haknya, yaifu berupa biaya setr/a. Dan pengakuan

si penunggang akan hal itu tidak berpengaruh. Disamping itu dia

menuntut adanya nilai binatang funggangan tapi penunggang

mengingkarirya. Jika ditetapkan unfuknya karena klaimnya

sebagaimana alasan yang telah kami paparkan, maka hal ifu Udak

dapat ditetapkan kecuali dengan adanya sumpah.

Pasal keempat; pemilik berkata, "Kamu telah

merzunpasnya dariku." Dan penunggang berkata, "Kamu

menyanrakannya padaku. "

Pengaruh perselisihan ini dari dua sisi:

Pertama, berkenaan jaminan penjagaan, karena barang

yang dirampas diberikan jaminan, sementara barang yang
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disewakan tidak diberikan jaminan. Jika barangnya masih ada,

maka gugurlah pengaruh perselisihan ini.

Kedua, berkenaan keharusan adanya masa

(penunggangan). Jika masanya telah habis atau binatang

tungganganya telah mati, maka pengaruh dari perselisihan ini

menjadi gugur. Dan jika seperti itu kondisinya, maka perkataan

yang dijadikan acuan adalah perkataan si pemilik yang disertai

dengan sumpahnya bahwa dia tidak menyewakannya, dan

penunggang berstahrs penjamin bagi binatang tunggangan tersebut

dan tertebani biaya set ra. Sehingga pemilik mengambil

kepemilikannla tanpa sumpah, kecuali jika biaya sewa standar

pada umumnlra lebih besar daripada nilai akd yang ditentukan

(muammdl yang diakui oleh si penunggang. Maka dia tidak

berhak rnendapatkan tambahannya kecuali dengan bersumpah.

Dan adapun berkenaan nilai binatang funggangan, maka dia tidak

berhak mendapatkannya kecuali dengan bersumpah. Wallahu

a'lam.

Cabang: Dalam madzhab para ulama.

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah mengatakan: Jika

pemilik berkata, "Kamu telah merampasnya." Dan penunggang

berkata, "Kamu telah menya.ruakannya padaku." Maka perselisihan

di sini berkaitan dengan ker,vajiban memba5nr nilai binatang

funggangan. Karena biaya sewa ifu diharuskan pada dua tempat,

kecuali jika nilai biaya senil/a akad yang ditenfukan (musammal

berbeda dengan biaya seura standar. Perkataan yang diiadikan

acuan adalah perkataan si pemilik lnng disertai dengan

sumpahnya. Jika binatang tunggangan itu msak akibat dia

mengambilnya, maka hendaknya dia bersumpah dan mengambil
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nilai binatang tunggangan itu. Jika binatang itu masih hidup

beberapa waktu yang biasanya itu mengharuskan adanya biaya

sewa, sementara biaya sewa musamma itu sama dengan biaya

sewa standar, maka hendaknya pemilik mengambilnya, karena

keduanya sama-sama menunjukkan pada keberhakan si pemilik.

Begitu pula halnya jika biaya ser,rua standar dibawah nilai yang

ditenfukan (musammal.

Sementara berkenaan sumpah terdapat dua wajh (sisi). Dan

jika biaya sewa standar lebih besar daripada nilai yang ditentukan

saat akad, maka dia (pemilik) tidak berhak mendapatkannya

kectrali dengan sumpah, dalam hal ini terdapat safu sisi \wajh atau

pendapat).

Al Allamah Ad-Dardir mengatakan dalam As5rSyarh Ash-

Shaghiryang termasuk salah satu kitab madzhab Malikiyah:

Seseorang boleh berkata, "Banhrlah aku dengan budakmu

hari ini atau bulan ini misalnya, maka aku akan membanfumu esok

hari misalnya, dengan budakku atau dengan binatang

tungganganku." Maka dalam kasus ini statusnya adalah sebagai

iarah (penyewaan), bukan 'ariJnh, karena dalam kasus ini

hubungan kegunaan dengan kegunaan. Baik barang yang

dipinjamkan ifu menyatu atau pun berbeda, seperti bangunan

dengan penanaman. Baik waktu dalam keduanya satrra atau pun

berbeda. Lalu disyaratkan di dalamnya penentuan masanya atau

perbuatannya, seperti iarah.

Peminjam harus menjamin segala sesuafu yang tidak

ditampakkan pada dirinya, seperti perhiasan dan pakaian yang

termasuk bersifat samar jika dia mengklaim bahwa barang tersebut

hilang. Kecuali jika dia menghadirkan satu bukti yang

menunjukkan hilangnya barang tersebut tanpa sebabnya yang lain.
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Berbeda dengan segala sesuafu yang tidak samar atas dirinya,

seperti her,r,ran dan tempat tinggal, meski dia mensyaratkan tidak

ada penjaminan menurut pendapat yang lebih unggul. Dan ada

yang mengatakan bahwa jika dia mensSnratkan tidak adanya
jaminan, rnaka dia tidak diwajibkan unfuk membayar jaminan. Dan

syaikh rnenunjukkan pada kedua hal tersebut dengan ragu-ragu.

(a? | ttidak selainnyal) maksudnya, tidak diberikan jaminan

segala sesuafu selain yang tidak tarnpak padanya, seperti hewan
(L? ji [meski dia mensyaratkannya]) terhadap orang yang

meminjamkannya. (il Jy.lri lperkataan yang dijadikan acuan adalah

perkataannyaf) maksudnp perkataan peminjam. Eqrl' )i 4, e
[dalam kerusakan dan kehilangan]) berkenaan sesuatu ]rang
tampak padanya, lalu dia membenarkannya, dan Udak ada

karajiban menjamin atas dirinya (a!.r.if F-* ff [kecuali jika

teridapat qarinah seperti iful), seperti dia berkata, "Barang itu rusak

atau hilang pada hari demikian." Namun saksi mengatakan, "Kami

melihat barang tersebut bersamanya setelah hari ifu." atau berkata

seperti ihr orang gnng bersamanya dalam perjalanan.

Kami Udak mendengar itu dan kami tidak
meriwayatkannya. (lrI u'U-: [dan dia bersumpah tidak berbuat

lalaiD jika dia mendala,tuanya telah menyebabkan kemsakan,

kehilangan atau aib yang diakibatkan oleh kelalaiannya, baik
berupa barang yang tampak atas dirinya, maupun fidak, seperti

terkena ulat, tikr-s, basah, minyak, tinta, atau yang semacamnya

dengan barang pinjaman seperti pakaian dan kitab fu) perkataan

adalah miliknya A;"bi I 6 \3 j [berkenaan segala sesuatu yang

tidak diberikan jaminan) untuk pemiliknya, dan itu adalah yang

tidak samar atasnya seperti he,,ran. (r't:tb|;, #, :ill. [kecuali ada

buktil) yang dipersaksikan oleh pemilik pinjaman saat

meminjamkannya karena takut klaim peminjam telah

Al Majmu',S1,arah Al Muhadzdzab ll 165



mengembalikannya. Maka pada saat ini tidak diterima

perkataannya dengan mengembalikannya kecuali dengan

mendatangkan buku pada pemiliknya. f,p1 maksudnya peminjam

boleh melakukan perbuatan (oiiUr lyang diizinkan] baginya. (1

[dan]) melakukan (& [semisalnya]). Seperti pemilik

meminjamkannya agar peminjam menungganginya dari tanpat
anu namun dia menungganginya ke tempat tersebut, pemilik

rneminjamkannya unfuk mengangkut kacang, namlrn dia malah

mengangkut gandum. Adapun jika dia membawanya dalarn

perialanan lainnya, seperti misalnya pemilik tidak

meminjamkannya untuk perjalanan tersebut, maka dia tidak boleh

melakukannya, jika hewan tunggangan ifu rusak maka dia harus

menjaminnya, seperti dalam penyewaan menurut pendapat Ibnu

Al Qmim, dan ini merupakan mendapat yang lebih rajih.

Jika seseorang mengklaim bahwa dia merupakan seorang

utusan dengan berkata, "Si Fulan telah mengutusku unfuk

meminjam sebuah perhiasan dari kalian." Kemudian pemilik

barang membenarkannya, lalu dia menyerahkan perhiasan tersebut

padanya, lalu orang ihr mengambilnya, kemudian perhiasan itu

rusak. Atau dia mengklaim bahwa kerusakan itu berasal darinya,

maka jika demikian kasusnya yang mengutus harus mengganti

perhiasan yang rusak tersebut, jika benar-benar dia telah mengirim

orang itu sebagai utusan.

Dan jika tidak, maka hendaknya dia bersumpah bahwa dia

tidak mengutus orang itu unfuk meminjam perhiasan. Dengan

demikian dia pun terbebas, dan yang bertanggung jawab unfuk

menggantinya adalah orang yang diutus. Dan dia tidak dipinta

untuk bersumpah, kecuali dengan menghadirkan sebuah br-lkti

yang menguatkan bahwa dia memang utusan si Fulan yang

mengufusnya. Jika kasusnya demikian, maka dia tidak
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bertanggung jawab unfuk mengganti perhiasan ifu, tanggung jawab

tersebut ditanggung oleh orang yang mengutusnya, dan
sumpahnya sudah tidak dapat diperhitungkan lagi.

Jika utusan itu mengakui bahwa dia telah berbuat hal yang

melarnpui batas, sementara itu fidak ada seorang pun yang

mengutusnya, maka dia harus menjamin perhiasan yang rusak ifu
jika dia seorang yang rasyid (mumalryiz), bukan anak kecil dan
bukan orang bodoh. Karena ketentuan jaminan tidak dapat
ditanggung oleh kedua orang seperti ini.
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ksi,It $tlA
KITAB SYUF'AH

Asy-Syirazi e berkatar Diwajibkan muamalah
qtuf'ah pada harta yang tidak bergerak berdasarkan

!/ang telah diriwayatkan oleh Jabir rg, dia berkata,
"Rasulullah $ menetapkan syuf'ah pada setiap
persekutuan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah
maupun kebun. Seseorang tidak boleh menjualnya
sampai mitranya mengizinkannya. Jika mitranya mau
(membeli hak yang akan dijual mitranya), maka dia
boleh mengambilnya, dan jika dia mau, maka dia boleh
meninggalkannya. Jika seseorang melangsungkan
penjualan tanpa izrn mitranya dalam pemilikan ifu,
maka mitranya yang lebih berhak untuk membeli bagian
yang dijual tersebut." Selain ifu, karena adanya
kemudharatan pada harta tidak bergerak dengan
keinginannya mitra unfuk mempertahankannya,
sehingga ditetapkan adanya ketenfuan syrufah untuk
menghilangkan kemudharatan tersebut.
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Pasal: Sedangkan segala sesuafu yang bukan dari
harta tidak bergerak, gaog termasuk ke dalam sederetan
harta bergerak, maka tidak ada ketenfuan sytf'ah di
dalamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Jabir ;9, dia berkatar Rasulullah $ bersabda, 'Tidak
ada ketenfuan syf ah- " Adapun bangunan dan
pepohonan, maka jika dijual bersamaan dengan tanah,
maka ditetapkan di dalamnya ketenfuan syuf'ah,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir ig, dia
berkata: Rasulullah g bersaMa,

;i',,J, 1y"J { ,t &-i { ttt{ ;p
o{s,;b:t srr"op ,k; ;ti'i & U, tf

'Banngsiapa Wng bermiba dengan orang lain
dalam lrepemilil<an sebuah rumah dan kebun, maka dia
tidak berhak menjualnya hingga dia menawarkanngm
pada mitnnya. Jika dia berminat, mal<a dia boleh
membeli bagiannya yang dijual, jil<a dia frdak berminat,
mal<a dia boleh meninggall<annya-" Karena ifu
dimaksudkan unfuk mempertahankan keberadaan
kepemilikan, seperti tanah. Namun jika semua ifu dijual
menyendiri (terpisah), maka tdak ditetapkan di
dalamnya ketenfuan qruf'ah, karena ia berpindah dan
bergerak.

Para sahabat kami berbeda pendapat berkenaan
pohon (atau kebun) kurma jika dijual bersamaan dengan

k;hT
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tempatnya secara menyendiri tanpa meniual bagian-

bagian tanah yang tidak tertanam pohon kurma,

diantara mereka ada yang berpendapat bahwa dalam

kasus ini berlaku ketenfuan s5ruf'ah, karena pohon

kurma itu adalah cabang yang mengikuti dasar (asal)

yang bersifat tetap. Dan diantara mereka ada yang

berpendapat bahwa fidak berlaku ketenfuan sytf'ah
dalam kasus ini, karena tempatnya mengikuti pohon

lnrrma tersebut-

Jika tidak berlaku ketentuan stflrfah padan5n jika

dijual secara terpisah, maka fidak berlaku ketenfuan
tersebut padanp dan pada yang mengikutingn.

Jika ada sebuah nmrah, bagran bawahnya milik
seseorang, sementara bagian atasngra milik perkongsian
antara ban5;ak orang, lalu salah safu mereka menjual

bagiannyn, maka iika atapnya kepunyaan pemilik
bagian baurah, maka tidak ditetapkan ketentuan syuf'ah
pada bagian lrang akan diiual dari bagian atas. Karena
itr adalah bangunan lrang menyendiri (terpisah)-

Sementara jika atapnya kepungraan perkongsian banyak
orang pada bagran atas, maka dalarn kasus ini ada dua
pendapat;

Pertama, tidak ditetapkan ketenfuan st/uf'ah di
dalamnya, karena ia tidak mengikuti tanah.

Kedua, ditetapkan ketenfuan syuf'ah, karena atas

menrpakan tanah bagi pemilik bagian atas rumah, dia
menempatinya dan bemaung di atasnya, maka

statusnya seperti tanah.
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Pasal, iika pohon dijual bersamaan dengan
tanahnya atau buah-buahan yang tampak jelas dijual
bersamaan dengan akamya, maka ia tidak dapat
diambil bersamaan dengan akamya dengan ketenfuan
syuf'ah. Karena ia dipindahkan, sehingga tidak dapat
diambil bersamaan dengan tanah dengan ketentuan
qruf'ah, seperti ladang. Jika ia dijual sementara di
dalamnya terdapat buah-buahan yang tidak
mu'abbarah, maka dalam kasus ini ada dua pendapat;

Pertama, buah tersebut diambil bersamaan
dengan akarnSTa dengan ketenfuan stluf'ah, karena ia
mengikuti akarnSTa (asalnya) saat berlangsungnya
penjualan. Oleh karena itu ia diambil dengan ketentuan
syff'ah seperti pohon-

Kedua, fidak diambil dengan ketentuan syruf'ah,
karena ia dipindahkan (harta bergerak), sehingga tidak
dapat diambil beserta akamya, seperti tanaman
(penaburan benih) dan buah-buahan lnng zhahir-

PasaL Tidak ditetapkan hak syuf'alr kecuali untuk
mitra pada pemilikan banyak orang. Sedangkan
tetangga dan yang mengambil bagian, maka tidak ada
hak syfah unfuk keduanya, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Jabir &,, dia berkata, 'sesungguhnya
Rasulullah menjadikan syuf'ah pada setiap harta yang
tidak dapat dibagi, jika terjadi batasan hak dan ialan-
jalan telah dirubah, maka tidak ada hak struf'ah."
Ditetapkannya hak st/uf'ah karena masukngra mitra di
dalamnya, yang dapat menyakitinya jika dijual (pada
orang lain). Yang mana jika benar dijual kepada yang
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lain diperlukan adanya pembagrannya, lalu masuklah ke

dalamnya kemudharatan dengan berkurangnya nilai
kepemilikan. Padahal mitra lama tidak butuh
pembaharuan permitraan, dan ini fidak ada pada

sesuatu yang dibagikan.

Pasal: Hak sgf'afi tidak berlaku kecuali terhadap
segala sesuatu yang harus dibagikan iika dipinta.
Adapun sesuatu yang tidak harus dibagikan saat

dipinta, seperti surnur yang kecil dan rumah yattg kecil,
maka fidak ditetapkan hak s5ruf'ah di dalamnya.
Sementara ifu, Abu Al Abbas mengatakan bahwa
ditetapkan hak syuf'ah dalam hal tersebut, karena ia
merupakan harta tidak bergerak. Sehingga ditetapkan
adanln hak syu{'ah, sebagai bentuk qiyas terhadap
sesuatu yang wajib dibagikan. Dan ma&hab kami
adalah pendapat yang pertama- Sebagaimana
diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman .& bahwa
beliau bersaMa, " Tidak ada hak sytf'ah pada silnur
dan tanda membagi setiap struf'ah-" Karena syuf'ah tht
ditetapkan disebabkan adanSn kemudharatan yang akan
datang akibat pengambilan bagian, dan itu tidak ada
pada hal-hal lpng tidak dapat dibagi.

Sedangkan jalanan yang dimiliki secara bersama,
maka diteliti terlebih dahulu, iika jalannya sempit yang

apabila dibagikan maka masing-masing yang memiliki
jalan tersebut fidak mendapat bagian jalannya yang

masuk dalam kepemilikannya, maka fidak ada hak
syuf'ah di dalamnya. Jika jalannya luas, aku melihat,
jika rumah yang akan dijual itu memiliki ialan lain,
maka diharuskan adanya syuf'ah pada ialan (milik
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bersama) tersebut, karena ifu merupakan tanah
bersama yang mengharuskan adanya pembagran dan
tidak ada mudharat pada seseorang yang mengambilnya
dengan hak syf'a^h, maka hal ini seperti jalan lainnya.
Dan jika rumah lrang akan dijual tidak memiliki ialan
lainnya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat;

Pertama, fidak ada hak $rufah di dalamnya,
karena jika kita tetapkan adanln hak synfah di
dalamnya, maka kami mendatangkan mudharat kepada
pembeli, karena rumah itu akan menjadi miliknya tanpa
adaryla jalan.

Kedua, ditetapkan di dalarnnya hak syruf'ah,
karena ifu adalah tanah yang mendatangkan adanya
pembagian, sehingga ditetapkan di dalamngTa hak
syuf'ah, seperti bukan jalan.

Ketiga, jika asy-s5mfi (pemilik hak st/uf'ahl
memberikan tempat kepada pembeli agar dapat
memasuki rumahnya, maka dia boleh mendapatkan hak
syuf'ah- Namun jika dia tidak memungkinkan untuk
dapat melakukan ifu, maka tidak ada hak syuf'ah,
karena dengan memberikan tempat, dia memungkinkan
menghilangkan kemudharatan tanpa menimbulkan
kemudharatan. Dan dengan tidak memberikan tempat
melainkan dia menimbulkan kemudharatan bagi orang
lain.

Pasal: Ditetapkan adan3n hak struf'ah pada
bagran (perserikatan) yang dimiliki, melalui jdur akad
jual beli, sebagaimana hadits yang diriwagratkan oleh
Jabir rg bahwa Nabi ,g bersabda,
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'Jika seseorang melangsungl<an penjualan tanpa
seizin mitranya, mal<a mihn5n lebih berhak dengan
penjualan ifu.' Dan kami menetapkan adanya hak
s5ruf'ah pada setiap akad yang memiliki bagtan karena
adanya pengganti (iwadhl di dalamnya, seperti ijanh
(sewa-menyewa), nikah dan khulu, karena semua ini
adalah akad adanya tukar-menukar lmu'awadhahl, oleh
karena ifu hendaknya kita menetapkan ketenfuan
syuf'ah pada bagian (perserikatan) lpng dimilih dengan
c.tr.r ifu semua, sebagaim.rna dengan cara jual beli.

Pasal: Adapun berkenaan kepemilikan bagtan
(perserikatan) tanpa adanp iwadh, seperti unsiat dan
hibah yang tanpa disertai iwadh (pengganti), maka fidak
ada ketenfuan s5ruf'ah di dalamnya. Karena dalam hal
ini seseoftmg memilikinya tanpa adanya pengganti
(iwadhl sehingga fidak ada hak syrf'ah di dalamnSTa.

Sebagaimana halnya jika dia memilikinya melalui cara
pewarisan.

Dan jika dia menjualn5Ta kepada orang lain, lalu
st/afi (pemilik hak synf'alrlmerelalran hak qruf'al>nya,
kemudian bagian tersebut dikembalikan padanya
dengan pembatalan jual beli, maka fdak ada ketenfuan
s5ruf'ah di dalamnya, karena dia fidak memilikinya
dengan adanya iwadh (pengganti). Dan jual beli tersebut
menjadi batal, dan dikembalikan barang jualan tersebut
kepada pemiliknya tanpa adanya pengganti.
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Jika dia menjual bagian kongsi, lalu syafi'
merelakan hak s5ruf'alrnya, kemudian dia
mempercayakan seseorang, maka di dalamnya terdapat
hak sytf'ah; karena perwalian (penguasaan) adalah
menjual modal. Jika dia berkata kepada wnmu walad,
"Jika kamu berkhidmah kepada ahli warisku selama
satu bulan, maka kamu berhak mendapat bagran kongsi
ini." Lalu ufitmu walad berkhidmah kepada mereka,
maka dia memiliki bagian tersebut. Namun apakah ada
ketetapan qruf'ah di dalamnya? Dalam hal ini ada dua
pendapat;

Pertatna, ditetapkan adanya hak syuf'ah, karena
dia memiliki bagian tersebut dengan sebuah pengganti,
yaifu berkhidmah, maka kasus ini seperti sesuafu yang
dimiliki dengan penyewaan-

Kedua, fidak ada hak syufah di dalamn3p, karena
pemberian bagian ini pada hakikatnya merupakan
wasiat, karena dianggap sebagai sepertiga bagian.
Sehingga tidak ada ketetapan syufah dalam
permasalahan ini seperti wasiat pada umunrnlra.

Jika budak mul<atab membayar safu bagian
kepada fuannya secara diangsur, kemudian dia tidak
mampu membayarnya dan dia bebas, maka apakah
pemilik hak syuf'ah berhak terhadap bagran qruf'ah
tersebut atau fidak? Dalam hal ini ada dua sisi
pendapat:

Pertama, fidak ada bagian qruf'ah di dalamnya.
Karena dengan ketidakmampuannlra hartangn menjadi
milik sang tuan dengan hak kepemilikan bukan dengan
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cara mu'awadhah, dan segala sesuafu yang dimiliki
dengan cara yang bukan mu'awadhah maka tidak ada
ketenfuan syruf'ah di dalamnya-

Kedua, ada ketetapan syruf'ah di dalamnya,
karena dia memilikin3n dengan cara mu'awadhah,
sehingga ditetapkan bahwa di dalamnya terdapat
syuf'ah, dan tidak gugur dengan pembatalan
setelahnya.

Pasal: Jika bagian dalam perkongsian wakaf
dijual; jika kita katakan bahwa yang mendapat wakaf
tdak memiliki wakaf, maka tidak berlaku hak syuf'ah,
karena dia tidak memiliki wakaf tersebut. Jika kita
lratal<an bahwa dia memilikingra, maka dalam hal ini ada
dua pendapat; pertama, hendakngra dia mengambilnya
dengan hak syuf'ah,l<arena kerugian dapat mendatangi
hartanya dari arah mitra. Kedua, dia fidak
mengambilnya, karena kepemilikannya fidak sempurna,
dengan dalil karena dia tidak berkuasa unfuk melakukan
apa-apa pada bagran kongsi tersebut, sehingga dia tidak
menguasainya secara penuh.

Penjelasan hukum: Adh-Dhiya AI Maqdisi mengatakan
dalam qanbnya ,*t-Tsulatsgnt Al Musnad

Sytfah secara bahasa artinya tambahan, karena syafi
(orang yang memiliki hak beli paksa) menggabungkan objek yang
berhak dibeli secara paksa pada bagiannya (bagian perkongsian),
seolah-olah pada awalnya ganjil lalu menjadi genap. Kata syafii'
ber-wazan fa'iil yang artinya adalah pelaku. Namun secara adat
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syufah artinya, keberhakan seorang mitra untuk mengambil
bagian mitranya yang telah berpindah dari tangannya.

Al Hafizh hnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan: bahwa
katas qai'ah diambil dari kata asy-syaf'u yang artinya adalah
pasangan, ada juga yang mengatakan bahwa ia diambil dari kata
tambahan, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari
kata memberikan pertolongan (banfuan). Sementara s5ruf'ah

menumt syari'ah artinya berpindahnya bagian seorang mitra
(dalam perserikatan) kepada mitranya yang lain yang sebelumnya

bagian tersebut berpindah kepada orang di luar perserikatan
(perkongsian) seperti iwadh musamma.

Syufah telah ditetapkan oleh As-Sunnah dan Ijmak.
Landasan hukum syuf'ah dalam fu-Sunnah adalah sebagaimana
yang telah disebutkan oleh penulis dari Jabir dan redaksinya pada
riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud, "Bahwa Nabi $
menetapkan hak syufah pada setiap perserikatan (perkongsian)

yang belurn dibagi; seperti rumah dan kebun. Mitranya tidak boleh
menjual bagiannya sampai diizinkan oleh koleganya dalam
perkongsian, jika mitranya berminat maka dia boleh mengambil
bagian ihr, jika dia tidak berminat, maka dia boleh
meninggalkannya. Jika dia melangsungkan penjualan tanpa seizin

mifuanya dalam perkongsian, maka mitranya lebih berhak untuk
membeli bagiannya yang dijual." Sementara redaksinya dalam
redaksi At-Tirmidzi dan dia men-shahih*annya befuunyi:
Rasulullah $ bersabda,

*'\i b'bt *? s !"1djt *j riy

'Jika terjadi batasan-batasan hak dan jalanjalan tetah

dirubah, maka tidak ada hak syufah di dalann5a."
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Sementara redaksinya pada riwayat Ahmad, Al Bukhari,

Abu Daud, dan hnu Majah berbunyi, "Nabi $ menetapkan hak

syilf'ah." Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari dan AsySyafi'i dalam

Al Umm disebutkan, "Bahwa Nabi $ menetapkan hak sytfah
pada segala sesuatu yang belum dibagi. Jika terjadi pembatasan

hak dan jalan telah dirubah, maka tidak ada sgfah di dalamnya."

Semuanya dari Jabir kecuali riwa3nt Asy-Syafi'i, dia telah berkatat

Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Abu

Salamah. Dan dia telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia

berkata, Rasilrlullah $ bersabda,

|* ),i c,t:;i l)fnt ,>*,i tsy
ta/

*Jika rumah telah dibsi&gi dan telah dibabs-babsi maka

tidak ada sy.d'ah di dalamn5a-'Abu Daud dan hnu Majah

meriwayatkan hadits ini dengan makna yang sama.

Abu Muhammad AIi bin Hazm mengatakan dalam Al
Muhalla, Alnr menemukan dalam kitab Yahya bin Malik bin Aidz

dengan tulisannya, Al Qadhi Abu AMullah Al Husain bin Ahmad

bin Muhammad bin Salamah yang dikenal Ibnu Abi Hanifah

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Ja'far Ath-Thahawi

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin

Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Adi

-yaitu Al Qarathisi- mengabarkan kepada kami, hnu Idris yaitu

Abdullah Al Audi mengabarkan kepada kami, dari hnu Jumij, dari

Atha, dari Jabir, dari Rasulullah S, "Rasulullah #t menetapkan

ketentuan sgfah pada segala sesuatu."

Adapun landasan hukum syuf'ah dalam ijmak, maka para

ulama telah menyepakati disyariatkanya syufah, kecuali yang

dinukil dari Abu Bakar bin Al Asham yang telah mengingkari
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pensyariatan sryfah. Berkenaan pengingkarannya sebagian ulama

berkata, "Perkataan AI Asham tidak dapat dijadikan pelajaran,

karena sesungguhnya dia fuli dari kebenaran."

Al Mawardi berkata dalam Al Hawi Sesungguhnya

berbagai riwayat berkenaan sytfah meski tidak sampai pada

derajat mutawatir, tapi ketentuan sjruf'ah itu banyak dilakukan

orang sehingga dengan ifu kabar berkenaannya seperti mutawatir,

kemudian ijmak telah menyapakati diqariatkannya s5ruf'ah. Ilmu
ini secara syariat memang ada dan berpegang pada hadits,

to o. o 6 t i '.'+,u'd *\tJ;:6lt Ju,,t-- Y

"Tidak hakl harb seseorang kuual dengan kerelaan

darinya." Tidak melarang seseorang dari mendapatkan hak
s5rufah, karena pembeli mengambil baEan kongsi dengan

membayamya sehingga bagian tersebut menjadi miliknya, dan
tidak meminta penghalalan darinya.

Jika dernikian ketetapannya, maka hak syfah dibolehkan

bagi orang muslim dan orang kafir menurut AsySyaf i, Abu
Hanifah dan Malik. Berbeda dengan mereka, Ahmad beserta para

fuqaha madzhabnya berpendapat bahwa tidak ada hak syf ah

bagi orang kafir atas orang muslim. Adh-Dhiya Al Maqdisi

mengatakan: Inilah yang ditetapkan oleh Ahrnad, dia berkata

dalam Al Inshaaf.ltulah madzhab kami, dan ihrlah pendapat yang

diambil oleh para sahabat kami, dan ia mempakan mufmdat
(kosakata) madzhab. Ini juga pendapat png dikatakan oleh Al
Hasan Al Bashri. Adh-Dhiya telah menjelaskan panjang lebar

dalam Syarh Umdah Al Ahkam tentang sebab dan alasan

berkenaan pendapat ini dari sisi dalilnya, sebagaimana Abu
Hanifah (tanpa imam tiga lainnya) berpendapat wajibnya hak
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syufah untuk tetangga. Ini adalah riwayat dari Ahmad, hanya saja

ia dirajihkan sekali saja sesuai dengan yang lebih kuat flebih jelas)

dari madzhab.

Jika demikian, maka ketenfuan hak sytf'ah juga berlaku

pada tanah yang tidak ada bangunannya. Sementara pepohonan

dan bangunan yang berada di atasnya maka stafusnya sebagai

pengikutnya. Jika yang d[ual darinya itu merupakan milik

perkongsian, maka hak sytf'ah di dalamrnTa berdasarkan dua

pendapat. Sedangkan jika yang di;ual bukan milik perkongsian,

maka mentrrut jumhur ulama hak sytfah tidaklah wajib. Inilah

pendapat png dikatakan oleh kalangan sahabat; Umar, Utsman

dan AIi dalam salah satu riwalnt yang paling shahih darinya. Dari

kalangan tabiin; Sa'id bin Al MusaySrab, Abu Salamah bin

AMurrahman, Urwah bin Az-Zubatr. Dari kalangan fuqaha;

Rabi'ah, Malik, Ahmad, Ishaq dan penduduk Haramain.

Abu Hanifah dan kedua sahabatrnya, Sufyan Ats-Tsauri

berpendapat bahwa syufah yang dibolehkan adalah hak s5ntf'ah

yang dirniliki oleh tetangga.

Padahal mereka tidak memiliki dalil dari salaf berkenaan hal

ini. Mungkin mereka menisbatkanngra kepada hnu Mas'ud; jika

tetangga tidak berminat dengan hak syfah tersebut, maka hak

sytfah itu dialihkan kepada tetangga setelahnya yang dekat

dengannya, begifu sampai tetangga yang terakhir. Kecuali jika

jalan itu menjadi nafidzah (jendela), maka tidak diwajibkan kepada

selain tetangga yang berdempetan, yang dijadikan dalil oleh

mereka adalah riwayat Amr bin Asy-Syarid, dari Abu Rafi bahwa

Rasulullah $ bersabda, 9/e. '*l 't'Alt "Tebngga lebih berhak

dengan bagiannya. " Dan dirivuayatkan , " bisaqabihi ($r1."
Maksudnya yang berdekatan dengannya. Dengan riwayat Syu'bah,
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dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi S bahwa

beliau bersabda,

.er\t ,'t ,t;t )L.'*i rtl,lt)c
"Tetangga rumah lebih berhak dengan rumah tetangganya

atau tanahryn." Dan dengan riwayat AMul Malik bin Abu
Sulaiman, dari Atha, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $
bersabda,

"Tetangga lebih berhak dengan ketenfuan sytfah
tetangganya. Dia harus menunggrnya berkenaan hak tersebut

meski dia tidak ada, jika jakn keduanya adalah satu."

Abu Sa'id AI Khudri meriwayatkan bahwa Nabi $
bersabda,

A'b" ,l )tfr.'6i )Gtt
)zz/./

.t+t)W-p ort uLQy

'a'*i Q2lt

ot.f ols

o l. i )o i ... o dt

.'i ,;>l ,r...,iJl c cl-i-:Jll)/ 1J (J- J 9.
ot,.9-f

"Al Khalith (sekutu yang b'dak dibagi) lebih berhak daripada

seorang stnfr' (sekufu yang memiliki hak beli lebih dulu secara

paksa), dan qafi' lebih berhak daripda t/ang lainnga. " Amr bin
As5rSyarid bin Suwaid meriwayatkan dari ayahnya, bahwa dia

berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah $ tanahku tidak ada

mifua dan pembagian di dalamnya kecuali para tetangga, Ialu tanah
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itu dijual padaku." Maka beliau $ bersabda, "Kamu lebih berhak

dengan hak sytf'ah tetanggamu wahai Syaid."

Disamping semua dalil ini, mereka juga berpendapat bahwa

syuf'ah diwajibkan pada tetangga karena dikhawatirkan datangnya

kemudharatan pada dirinya. Terkadang hal ini terjadi pada

tetangga, sebagaimana ini pun terjadi pada mitra. Sehingga

diwajibkan adanya hak sytfah bagi tetangga sebagaimana hak itu
juga ada pada mitra (sekutu).

Sedangkan dalil kami adalah apa yang diriwaSatkan oleh

AsySyafi'i dari Malik, dari hnu Syihab Az-7)rhi, dari Sa'id bin AI

Musayyab bahua Nabi $ bersabda,

)" irl.ljr *) r-;p ,'& tq'^At
1.o.t.

.Ari-i)

'Ketenfuan hak syuf'ah itu dahm segala squafu yang

belum dibagi, jika sudah ditetapl<an baban-batasan hak setiap

mita, maka frdak ada sytf'ah. " Meski hadits ini berstafus mursal,

namun mursalSa'id yang diriwayatkan oleh AsySyafi'i mempakan

mursal hasan. Kemudian dia juga telah meriwayatkannya secara

musnad dari Muthanif bin Mazin, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari

Abu Salamah, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah,$ bersabda,

.litb \i \\llAr *i3 ,ty #ri p r4 i;ihr "Hak sytf'ah itu pada

segak sesuafit yang belum dibagi. Jika telah diteapkan batasan-

batasan hak4m, maka tidak ada hak syufah di dalannya. " Dari

hadits ini terdapat dua dalil:

Pertama, sabda beliau, [^4i iJ u;i i;i!r " sytfbh pada

segala sesuafu yang belum dibagi," masuknya alif dan laam dalam
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kata sryf'ah tLifuU mencakup jenis qruf'ah, dan tidak

mengharuskan bahwa pada segala sesuatu yang belum dibagi

terdapat hak syfbh.

Kedua, sabda beliau, 
'ub ii 3iU.ir #i $,i 'Jika telah

ditebpkan babsan-batasan hak mitanya,"dalam kalimat ini beliau

menjelaskan secara gamblang bahwa gugumya sytfah ketika tidak

adanya ketercampuran kepemilikan. Jika dikatakan bahwa itu
menafikan sytfah karena pembagian hak yang terjadi setelahnya,

maka berkenaan ini ada dua jawaban:

Pertama, bahwa ifu dibawa pada keumuman pembagian

yang terjadi dan yang telah lalu.

Kedua, peniadaan hak sytfah dari harta perkongsian

yang telah dibagikan dengan sesuahr yang beliau telah

menetapkannya pada sesuatu yang tidak dibagi. Ketika beliau telah

menetapkannya pada sesuafu yang tidak dibagi dengan jual beli,

ifu menunjukkan bahwa beliau menafikannya dari segala sesuafu

yang dibagi dengan jual beli.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hak syuf'ah diwajibkan

bagi tetangga. Kemudian beliau memaparkan beberapa hadits
yang meurajibkan adanya hak sytf'ah bagi tetangga, dan hadits-

hadits itu yang telah kami sebutkan di sini tadi.

Al Alqami mengatakan dalam Hasyiah Al Jami Ash-
Shaghir. Orang-orang yang mewajibkan adanya hak syuf'ah pada

tetangga berdalil dengan hadits ini -maksudnya hadits, "Tebngga

lebih berhak mendapat hak syuf'ah dai tetangga dekabtga."-

sementara orang-orang yang tidak menetapkannya bagi tetangga,

mereka menalnruilkan tetangga pada mitra (sekutu). Dan barangkali

maksud dari hadits tersebut adalah tetangga yang paling berhak



mendapat kebajikan, pertolongan, dan yang semakna dengan

kedua hal tersebut, disebabkan kedekatannya dengan tetangganya.

Dan mereka menjawab hadits Samurah dengan

menyatakan bahwa para ahli hadits berteda pendapat berkenaan

bertemunya Al Hasan dengan Samurah. Orang-orang yang

menetapkan bahwa adanya pertemuan antara Al Hasan dengan

Samurah mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan darinya

kecuali hadits Uqbah, padahal Al Hasan telah meriwaptkannya

dari Samurah. Kemudian menjawab hadits, "Tebngga lebih

berhak mendapatkan hak qatf'ah tebnggan5n, jil<a teanggan5n

bepergian, maka dia harus menantinga sampi pulang" dengan

menyatakan bahwa Syu'bah berkata, "AMul Malik lupa periuayat

hadits tersebut."

Imam Ahmad berkata, 'Hadits ini merupakan hadits

munkar." Sedangkan Ibnu Ma'in berkata, 'Tidak ada yang

meriwayatkannya kecuali Abdul Malik, dan dia dianggap munkar."

Sebagian ulama Hanafiyah bahr,rla kalangan

Syafi'iyyah yang brpendapat membawa lafazh tersebut dibawa

pada makna hahki dan makna majaz hanrs mengatakan adanln

hak sytfah para tetangga, karena tetangga pada hakikatrya
adalah orang-orang yang ada di sekitar rumah, dan secam majaz

adalah para sekufu dalam perkongsian.

Dan dijawab pendapat mereka bahwa hal itu berlaku ketika

tidak ada qarinah, sementara di sini terdapat qarinah unfuk hal

majaz, karena hadits Jabir secara gamblang mengkhususkan

syfah kepada miba perkongsian. Sedangkan hadits Abu Rafi

disepakati bahwa ia diarahkan pada zhahir hadits, karena hadits

tersebut mengharuskan tetangga lebih berhak mendapat hak

sgfah daripada siapapun, bahkan lebih berhak daripada mitra
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perkongsian. Dan tdak ada seorang pun yang berpendapat

dengan pendapat ini. Karena orang-orang yang berpendapat

adanya hak syufah pada tetangga secara mutlak lebih

mengedepankan mitra perkongsian, kemudian mitra yang

berkongsi pada jalan, kemudian tetangga yang tidak berdekatan.

Aku katakan: Syaikh Islam hnu TaimiWah menetapkan

adanya hak sytf'ah pada tetangga dengan sSrarat dia menjadi mitra

perkongsian pada jalan, beliau berdalil dengan hadits Jabir yang

terakhir yang diriwayatkan secara marfit', "Tetangga lebih berhak

dengan hak syufah tetangganya. " Dia mengatakan: Ini adalah

zhahir perkataan Ahmad pada riwayat Abu Thalib, dimana dia

berkata, "Jika jalan keduanya (antara dua tetangga) sahr dalam

perkongsian yang belum dibagi, namun jika jalan keduanya telah

dipisah-pisah dan batasan-batasannya telah diketahui (ditetapkan)

maka tidak ada hak syufah di dalamnya."

Aku katakan: Sebagian kalangan Hanabilah memilih

pendapat ini, namun jika kita memaparkan pendapat madzhab

Jumhur mengenai tidak adanya hak syfah pada tetangga, maka

kita mendapati beberapa sahabat dan tabiin yang menafikan

adanya hak syuf'ah pada tetangga, seperti (Jmar, Utsman, Umar

bin AMul Aziz, Sa'id bin Al Musayryab, Sulaiman bin Yasar, Az-

Zuhri, Yahya Al Anshari, Abu Az-Zinad, Rabi'ah, Al Mughirah bin

AMurrahman, Malik, Al Auza'i, Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur

dan hnu Al Mun&ir.

Sementara ifu hnu Syabramah, Ats-Tsauri, hnu Abu l-aila

dan Ashhab ArRa 'y mengatakant Ketentuan hak syfah int
berlaku karena mitra perkongsian, kemudian perkongsian dalam

jalan, kemudian hubungan pertetanggaan.
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Penjelasan tidak adanya makna tersebut (bahwa tetangga

mendapatkan hak qruf'ah atau diharuskan adanya hak sytfah
pada rnitra) adalah bahwa barangkali masuknya mitra perkongsian

yang baru dapat mengganggu para mitra perkongsian yang sudah

ada, sehingga menghamskan mereka untuk membagikan

perkongsian tersebut. ,A,tau barangkali miha 5ang baru masuk

meminta untuk adanya pembagian perkongsian, sehingga dapat

merugikan mitra lainnya yang sudah ada dengan berkurangnya

nilai kepernilikannya padahal mereka tidak butuh adanya mitra

baru dalam perkongsian. Dan ini Udak ada dalam hal yang

dibagikan.

Adapun hadits hnu Abi Raft fidak secara gamblang

menunjukkan berkenaan hak qruf'ah, karena makna ash-shaqb

dalam hadits tersebut adalah kedekatan.

Sedangkan hadits lainnp yang menetapkan adanya hak

swf'ah pada tetangga, di dalamnya terdapat perselisihan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al'Mundzir bahwa-yang

dimaksud dengan tetangga dalam hadits-hadits tersebut adalah

mitra (perkongsian), karena ungkapan maksud tersebut sering

diucapkan oleh para penyair dan masing-masing dari pasangan

juga disebut derrgan jaarUar$ artinya tetangga). l{ata dhanah (istn

kedua) disebut juga dengan kata jarnh (tetangga), karena keduanya

memiliki kesamaan status bagi si suami. Haml bin Malik pemah

berkata, "Aku pemah berada diantara dua istri (jaratair),lalu salah

satunya memukul yang lainnya menggunakan alat perata, lalu dia

membunuhnya dan membunuh janinnya." Dengan semua makna

ini, memungkinkan membawa hadits Abu Rafi pada makna-makna

ini.
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Jika ditetapkan bahwa syufah itu wajib pada mitra-mitra
perkongsian tanpa para tetangga, maka pembahasan dalam hal ini
terdiri dari empat bagian:

Pertama, hal apa saja yang dengannya diwajibkan qruf'ah.

Kedua, hal apa saja yang di dalamnya diwajibkan sytfah.

Ketiga, siapa yang wajib mendapatkan hak syuf'ah.

Keempat, dpd yang diambil darinya karena ketenfuan

syufah.

Bagran pertama, hal yang dengannya diwajibkan adanya

ketentuan syfah adalah berpindahnya kepemilikan dengan akad

saling tukar-menukar.

Akad terbagi tiga bagian;

Pertama, bagian yang di dalamnya diwajibkan adanya

pengganti (iwadhl.

Kedua, bagian akad yang di dalamnya tidak diwajibkan

adanya iwadh.

Ketiga, akad yang mana Imam fuy-Syafi'i memiliki
pendapat yang berbeda-beda berkenaan diurajibkannya iumdh di

dalamnya.

Akad-akad yang mewajibkan adanya iwadh ada
lima, yaifu: jual beli, ianh (sewa-menyanra), ash-shulh, mahar
(shadaQ, dan l<hulu. Pada semua akad ini sytf'ah dapat

diberlakukan, seperti barang penjualan yang dipindahkan
kepemilikannya sebagai iwadh (pengganti) atau muaovwadh (yang
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digantikan). Dan semua hal ini kami jelaskan pada tempatnya

masing-masing.

Sedangkan akad-akad yang tidak rnewajibkan
adanya iwadh; baik karena kepemilikannya tidak berpindah,

seperti gadaian dan bnyah (pinjaman), atau karena tidak

diwajibkan adanya iwadh bersamaan dengan adanya pemindahan

kepemilikan, seperti wakaf dan wasiat. Maka pada semua akad

seperti ini tidak berlaku hak ssuf'ah, karena akad yang tidak

berpindah kepemilikannya tidak berhak untuk dipindahkan kembali

kepemlikannya, dan akad yang tidak ada iuradh (penggantinya) di

dalamnya maka tidak ada maMh pula di dalamnya.

[-alu para sahabat kami ffia pendapat, mana yang lebih

mayoritas berkenaan kepemilikan ununu unlad terhadap baEat
(saham) harta, hukum mu'auadhah atau hukum wasiat jika

tuannya (suaminya) berkata padanya, "Jika kamu memelihara

warisanku satu tahun setelah kematianku, maka kamu berhak

mendapat bagian harta ini." lalu urnmu waladmelahi<an perintah

ifu, maka dalam kasus ini ada dua pendapat;

Pertama, hukum mu'aumdhah (h.rkar-menukar) lebih

mayoritas karena dia mendapatkan hakqn dengan adanya

pemeliharaan. Oleh karena ltrt, syaft' boleh mengambilnya setelah

selesai pemeliharaan satu tahun itu dengan pembayaran upah

seperti pemeliharaannya pada tahun tersebut.

Kedua, dan ini adalah madzhab yang zhahir bahwa dalam

kasus ini lebih mayoritas masuk pada hukum wasiat, ifu
dikarenakan dua hal:
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1. Bagian tersebut dianggap termasuk sepertiga (sebagai

u/asiat).

2. Kepemilikan bagian (saham) orang yang tidak

rnelakukan pemeliharaan (khidmat).

Adapun akad yang mana Imam Spfi'i memiliki pendapat

yang berteda-beda berkenaan diwajibkannya i.4adh di dalamnya,

adalah akad hibah, dia memiliki pendapat berbeda-beda dengan

malajibkan adanya mukafaah terhadap hibah, beliau mengatakan

dalam N Qadim dan Al Imla wajibnya mukafaah. Sehingga

berdasarkan-ini beliau mewajibkan adanya hak syf'ahdalam hibah

dengan pemberian balasan yang mengharuskan adanya mukafaah
(persamaan) hibah. Sehingga jika beliau mensyaratkan ukuran

tertenfu dalam pembalasan hibah, maka berdasarkan dua

pendapat: Salah safunya, beliau berkata dalam Al Imla, "Hibah

berstafus jaizftoleh dilakukan), sementara hak sgf'ah di dalamnya

hukumnya wajib dengan balasan yang disyaratkan, karena hibah
jika sah hukumnya dengan tidak mengetahui balasan, maka

dengan balasan tersebut lebih sah hukumnya."

Sedangkan pendapat fuy-Syafi'i yang kedua, beliau

mengatakan: bahwa hibah dengan syarat adanya balasan

(ganjaran) hukumnp batil, dan sytfah yang ada di dalamnya pun

gugur, karena iwadh (pengganti) yang ada di dalamnya

menjadikannya sebagai akad jual beli. Sementara jual beli dengan

lafazh hibah adalah batil. Inilah hukum hibah berdasarkan

pendapatnya dalam Al Qadim dan Al Imla.

Beliau jr.ga berkata dalam Al Jadidbahwa pemberian yang

sama {mukafa 'ar\) terhadap hibah bukanlah suatu keumjiban. Oleh

karena itu Udak ada hak sytfbh karena hibah, dan perpindahan
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kepemilikan dengan hibah dalam gugumya hak sytf'ah seperti

perpindahan kepemilikan dengan warisan. Inilah hukum pasal ini.

Adapun bagian kedua, oblek hak s5uf'ah, yaitu

sebidang tanah beserta segala sesuatu yang mengikutinya secara

bersambung tanpa ada yang lainnya. Dan ia ada tiga ma@m;

Pertama, segala sesuafu yang diwajibkan di dalamnya hak

syfah karena sebagai yang diakadkan, yaifu sebidang tanah yang

dimungkinkan unfuk dibagi secam paksa, iika tdak memungkinkan

unfuk dibagi karena terlalu kecil, seperti jalan yang sempit dan

tanah yang sedikit, maka tftlak ada hak s5ruf'ah pda yang

demikian, sebagaimarn yrang diungkapkan oleh Al Marvardi.

Sementara Abu AI Abbas bin Sumii berpendapat bah^/a

diharuskan adanya qnf'ah pada ob;ek seperti itu, dengan alasan

dapat menimbulkan penyakit buruk dalam hubungan perkongsian

dan akan terjadi kerugian yang berkepanjangan jika tidak adanya

pembagian hak perkongsian.

Ini juga pendapat gnng dianut oleh Abu Hanifah, dia

mengatakan: Menurut Asy$nfi'i bahwa objek seperti itu tidak

diberlakukan hak syfah dengan alasan, jika diwajibkan adanya

syufah khawatir dapat mernbebani pembagian perkongsian, dan

segala sesuatu yang tidak dapat dibagi secara paksa, maka tidak

ada hak sytfah di dalamn5a supaya menghilangkan kerugian

karena beban (kesulitan) pembagian kongsi.

Telah diriwayatkan dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,
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"Tidak ada hak syfah pada halaman rurnah, jalan,

manqabah, rukhu dan rahunh." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Al lGaththab dari para sahabat Imam Ahmad dalam Ru'us Al
Masa'il. Manqabah adalah jalan sempit yang ada diantara dua
rumah, ar-rukhu adalah sisi rumah yang di belakangnya terdapat

tanah kosong yang digunakan untuk jalan, sementara ar-rahwah

adalah sela-sela antara rumah di pemukiman warga yang dijadikan
jalan, yang di dalamnya terdapat air hujan dan lainnya.

Kedua, Diwajibkan qruf'ah pada segala sesuatu yang

berstafus pengikut (tab'anl, yaitu seperti bangunan dan
pepohonan. Jika ia dijual bersamaan dengan tanahnya maka
diwajibkan adanya hak syufah di dalamnya, karena ia mengikuti
tanah jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pembagian
perkongsian secara paksa, namun jika tidak memungkinkan maka
tidak wajib adanya hak syuf'ah menumt AsySyafi'i. Sementara
tetap diwajibkan sytf'ah pada kasus tersebut menurut Abu Al
Abbas bin Syraij. Dan ihrlah pendapat Abu Hanifah. Jika
bangunan dan pepohonannya dijual secara terpisah dari tanahnya,
maka menunrt Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak ada hak syufah
di dalamnya.

Sementara Malik mengatakan: Diunjibkan adanya hak
syuf'ah pada bangunan yang terpisah (dari perkongsian), pada
buah-buahan, tempat fumbuh timun dan tempat tumbuh
semangka, karena berhubungan dengan tanah yang di dalamnya
terdapat hak sytfah.
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Pendapat ini keliru karena Rasulullah $ bersabda, tli i;i'!r
.'ub $ liiii #i} tty ;-{ il "Hak qruf'ah terdapat pada segala

sesuatu yang belum dibagi. Jika batasan-batasan hak telah

ditetapkan, maka tidak hak syf'ah di dalamnya. " Hadits ini

diriwayatkan oleh AI Bukhari. Dalam hadits ini beliau menjadikan

batasan-batasan pembagian hak sebagai syarat unfuk mernbatalkan

adanya hak syfah. Hadits ini menunjukkan bahwa hak sguf'ahiat

berlaku pada segala sesuatu yang pengambilan haknya dibagi

se@ra pal$a. I(arena bangunan dan pepohonan ifu mengikuti

asalnya, ,adi keuka tidak ditetapkan adan3ra hak swf'ah pada

tanah, karena ia keluar dari akad, maka frdak wajib adanya hak

sgfah pada bangunan dan pepohonan. Jika tanah tersebut

masuk ke dalam akad, Ialu ditaapkan bahwa tidak ada ketentuan

sgruf'ah pada barang yang diiual secarzr merryerdiri, baik berupa

bangunan dan pepohonan. Sedangkan rumah te:sebut memiliki

ruangan bagian atas yang dimilih oleh mitra-mitra perkongsian,

dan bagian bawahnya dimiliki oleh selain mitra perkongsian bagian

atas, lalu salah seorang dari miha.mitra tersebut menjual haknya di

bagian atas, maka dilihat atap rumah tersebut; Jika atap rumah

dimiliki para penghttri bagian baunh rumah, maka tidak ada hak

s5rufah pada bagian atas yrang dijual, karena ia adalah

yang menyendiri. Jika atap adalah milik para penghuni bagian atas

nrmah, maka berkenaan kewajiban syuf'ah pada bagian yang dfual

ada dua pendapat;

Pertama, tidak ada hak sytfah di dalamnya, karena ia

tidak mengikuti tanah.

Kedua, di dalamnya ada hak syi'ah, karena atap seperti

tanah rumah tersebut. Karena Asy-Syafi'i mengatakan dalam

pernbahasan Ash-Shulh. bahwa atap merupakan tanah bagi

pemilik (penghuni) bagian atas rumah.
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Ketiga, segala sesuatu yang tidak wajib adanya hak
syufah, baik yang d,tuj, atau pun sebagai pengikut, adalah segala

sesuahr selain yang telah karni paparkan.

Sementara Atha bin Abi Rabah mengatakan: Sy.tf'ah it.t
wajib pada segala sesuatu yang diperkongsikan, baik berupa
perhiasan, hewan atau yang lainnya dalam berbagai macam
bentuk hartan5ra, dan semtra pembahasan ini ada padanya.

Bagian ketiga, siapakah yang berhak mendapatkan hak
sjafah, maka ia adalah mitra perkongsian dalam kepemilikan,
bukan tetangga. Dan telah dilelaskan berkenaan hal ini bersama

Abu Hanifah dalam pembahasan syufahtetangga.

Jika demikian maka tidak ada perbedaan antara mitra
tersebut memiliki saham yang banyak atau pun mitra tersebut
memiliki saham yang sedikit, sampai seandainya mitra tersebut
berkongsi dengan satu bagian saja dari seribu bagian, maka dia
berhak mendapatkan hak syuf'ah. Dan jika perkongsian itu terdiri
dari banyak mitra, maka pembagian dintara mereka akan dibahas
pada pembahasan berikutrya.

Dan tidak ada perbedaan apakah miliknya ifu melalui cara
pembelian, warisan, hibah atau wasiat dari penjual bagian
perkongsian atau dari yang lainnya, karena dia adalah pemilik
yang terkadang merugi karena buruknya perkongsian atau tersakiti
karena beban pembagian hak.

Adapun jika bagian mitra tersebut merupakan sebuah

wakaf, maka diteliti terlebih dahulu wakaf tersebut, jika wakaf itu
bersifat umum seperti wakaf bagi seluruh orang-orang fakir dan
miskin, atau bersifat khusus yang tidak dia miliki, seperti wakaf
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untuk masjid, maka dia tidak berhak mendapatkan hak sytf'ah

pada (barang) penjualan (mabil. Jika bagian tersebut bersifat

khusus atas pemilik wakaf kepada orang tertentu atau kepada

beberapa orang tertentu, maka pemilik wakaf tidak berhak

mendapat hak siruf'ah karena hilangnya kepemilikannya pada

wakaf.

Sedangkan status al maryif alaih (dil:,erikan wakafl; Asy-

Syafi'i berbeda-beda pendapat berkenaan apakah dia menjadi

pemilik bagian perkongsian karena pen5nluran seorang r,uakif atzu

tdak? Dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pabma, dia berhak mendapatkan hak sryfah karena

srdah tebpnya kepernilikan tersebut dan dia dapat terkena

dampak kenrgian akibat buruknya perkongsiarr-

Kdta, dia tidak berhak mendapatkan hak syfah, karena

dia bukanlah pemilik yang sempuma dan jtrga bukan pengguna

5nng mutlak (kekuasaanqra).

Kemudian hak s,Ltrah irrga diu,aiibkan bagi a5ah atas

anakn5ra, bagi anak tefiadap alnhnya, bag seorang lelaki

terhadap ishinSra, istri tefiadap sualminlp, seoreng fuan terhadap

budak mukatabnya. budak mukabb bagi tuannya. Dan seorang

ttran tidak berhak rnendapat hak syfah atas budaknya, tidak pula

atas budak mudabir-nya dan ummu waladnya, namun masing-

masing mereka memiliki hak syf'ahterhadap dirinya.

Bagran keempat, sesuatu yang dengannya diambil hak

sytfah, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti bagian

perkongsian yang telah berpindah kepemilikannya berupa tsaman

(harga) jika dalam bentuk upah atau jual beli, berupa upah standar
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jika berupa ijanh (sata-menyanra) atau mahar standar (semisal)

jika dalam mahar, yang akan kami paparkan secara mendetail

nanti.

Cabang: Menunrt madzhab ahli zhahir; Abu Muhammad

Ali bin Hazm dalam Al Muhalla mengatakanz Syf'ah itu r,rnjib

pada setiap bagian perkongsian yang dijual secara bersama-sama

Udak dibagi antara dua onang atau lebih dari hal apa pun

pembagian ifu, dan dari segala sesuatu yang tidak dapat dibagi

baik berupa tanah, pohon, baik satu atau lebih. Atau seorang

budak, pakaian, budak perempuan, peddng, makanan, hevuan atau

segala sesuafu lainnya. Orang yang memiliki bagian perkongsian

itu fidak boleh menjual bagiannya sampai dia menawarkannya

kepada mitmnya atau para koleganya dalam perkongsian. Jika
mitranya menginginkan baEan tersebut, maka dia boleh

mengambil bagian ifu dengan memberikannya pengganti, sehingga

mitra itu lebih berhak dengan bagian tersebut. Jika mitranya tidak
mau mengambilnya, maka haknya telah gugur, dan dia tidak
berhak menggunakan hak sytfah setelah mitanya menjual

bagiannya kepada siapa pun yang dia kehendaki. Sebagaimana

yang telah kami jelaskan, bahkan seandainya dia menjual bagian

tersebut kepada pihak asing. Oleh karena ifu orang-orang yang

bermiha dengannya diberikan pilihan antara membiarkan

penjualan bagran mifuanya tersebut, membatalkannya atau

mengambil bagran tersebut untuk dirinln sendiri dengan

membelinya. Dan di sini terdapat perselisihan pada empat tempat;
apakah boleh menjual (bagan) perkongsian? Apakah dalam

penjualannya terdapat hak syrf'an Hal apa saja yang di dalamnya

ada hak sgf'alf Jika penjual menawarkan bagran perkongsiannya

kepada mitranya sebelum menjualnya, natnun mitanln tdak
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berminat mengambil bagian tersebut, apakah dengan begitu hak

s5ruf'altnya gugur?

Asy-Syirazi e berkata: Jika seseorang membeli
baglan saham perkongsian, dan dia mensyaratkan
khiya, kepada penjual, maka sgafi' tidak berhak
mengambil bagian tersebut sebelum selesainya proses
l<hiyar, karena menurut salah safu pendapat bahwa dia
tidak memiliki bagian lnng diperkongsikan tersebut.
Sementara pendapat kedua menSntakan kepemilikan-
nya itu bersifat mauquf, sehingga dia tidak tahu apakah
dia memilikinya atau tidak? Sedangkan pendapat ketiga
menyatakan bahwa dia memilikinya tidak secara penuh
(tidak secera sempurna), karena penjual berhak
membatalkan penjualan tersebut. Selain itu, karena jika
syafi' mengambil hak s5ruf'ah dia dapat merugikan si
penjual, karena dia menggugurkan haknya membatal-
kan akad- Sementara kerugian itu fidak dapat dihilang-
kan dengan kerugian.

Jika peniual mensyaratkan khijnr pada pembeli
saja, jika kita katakan bahwa dia tidak memilikinya,
atau kita katakan bahwa stafus kepemilikannya mauquf,
maka dia tidak boleh mengambilnya, karena sebagai-
mana yang kita katakan bahwa penjualan tersebut
masih berada dalam khi5nr penjual.

' Dan jika kita katakan, bahwa pembeli memiliki-
nya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat;

Pertama, dia fidak mengambilnya, karena dalam
penjualan tersebut terdapat hak khiyar, sehingga dia
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tidak boleh mengambilnya sebagaimana jika khiyar
tersebut unfuk penjual.

Kedua, dia boleh mengambilnya. Dan inilah
pendapat yang benar, karena tidak ada yang berhak
memilikinya kecuali pembeli. Sementara syafi' berhak
menggugurkan haknya, oleh karena itrt syafi'berkuasa
menggu(lurkan haknrc setelah terjadinp penjualan dan
tetapryTa kepemilikan, maka dia memilikin3p sebelum
terjadinSra penjualan itu lebih utama.

Pasal: Hak st/ufah juga ditetapkan bagl orang
kafir atas orang muslim berdasarkan hadits Jabir rg,

e.
,WY

'Seorang mitra tidak boleh menjual bagiannya
sampai mitranya mengizinkannSn. I-alu jil<a dia
melangsungkan penjualan tanpa seizin mitran5n, maka
mitranya lebih berhak untuk membeli bagian Wng dijual
tersebut- " Dalam hadits ini beliau # tdak membedakan
antara kafir dengan muslim, selain ifu, karena ia
adalah Lhi5Tar (hak pilih) yang dibuat untuk
menghilangkan kerugian dari harta, maka hak ini sama
statusnya bagi orang kafir dan orang muslim, seperti
stafus pengembalian barang yang dibeli karena adanya
cacat.

Pasal: Mitra yang tidak mampu memberikan
iundh (pengganti), tidak boleh mengambil bagran
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perkongsian yang telah dijual, karena jika dia

mengambitnya dan tidak mampu mernberikan pengganti

maka dia telah merugikan pembeli, dan kerugian tidak

dapat dihapus dengan kerugian- Namun iika dia

mendatangkan gadaian, jaminan atau iwadh (pengganti)

dari harga penjualan ifu, maka pembeli tidak harus

menerimelnya, karena segala sesuafu yang tidak berhak

diambil dengan iwadh (pengganti), maka dia tidak harus

menerima gadaian, iaminan dan pengganti di

dalamnya, seperti barang iualan yang berada di tangan

penjual.

Pasal: Seorang spfi' berhak mengambil bagian

lrang telah dijuat dengan memberikan pengganti lpng
dia miliki, lalu iika seseoftmg telah membelinya, maka

dia berhak mengarnbilnya dengan harga (peniualan)nya,

berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh

Jabir l& bahwa Nabi $ bersabda,
o

t,*, i-( ,6 bu"oYi

'Jika mibanya melangsunglan peniualan, mala
mitra perkongsiann5m lebih berhak dengan bagian Wng
dijual tersebut." Jika seseoftrng membeli bagran kongsi

dan pedang dengan sebuah harga penjualan, maka

harga tersebut dibagikan pada kedua item peniualan

sesuai dengan nilai keduanya, lalu syafi' berhak

mengambil bagian kongsi dan meninggalkan pedang

pada pembeli dengan bagiannya, karena harga iualnya
dibasi pada barang yang dilual sesuai dengan nilainya

masing-masing. Sementara itu pembeli tidak memiliki
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hak khi5Tar dalam pembatalan akad jual beli dengan
adanya pemisahan akad jual beli, karena ia masuk
dalam akad berdasarkan bukti bahwa akad jual-beli
tersebut dipisahkan atasnya. Jika dia membeli bagian
kongsi dengan sebuah harga penjualan, kemudian
terjadi penambahan pada bagian kongsi tersebut, atau
sebagiannya berkurang, atau dengannya qnfi'
menemukan aib pada bagian kongsi, maka hendaknya
dia mengambil ganti nrgi darinya. Berdasarkan yang
telah kami paparkan dalam jual beli murabahah.

Jika terjadi pengurangan bagran kongsi di tangan
pembeli, Al Muzani telah meriwayatkan bahwa
hendaknya qlafi' mengambilnya dengan seluruh
harganya, sementara dalam Al Qadim dia (Ary-Syafi'i)
mengatakan bahwa hendaknya dia mengambilnya
dengan harga bagran tersebut. Sementara para sahabat
kami berbeda pendapat dalam hal tersebut, diantara
mereka ada Spng berpendapat, bahwa di dalamnya ada
dua pendapat; salah safunya, dia mengambilnya dengan
seluruh harga penjualannya, seperti budak yang dijual
iika buta matanya di tangan penjual, maka pembeli
mengambilnya dengan seluruh hargan5n.

Sedangkan pendapat kedua: HendaknSla dia
mengambilnya dengan bagian tersebut, dan inilah
pendapat yang lebih kuat, karena pembeli mengambil
sebagian penjualan yang masuk dalam akad, sehingga
dia mengambil bagiann5p saja, sama halnya seandainya
pada bagian tersebut terdapat pedang. Diantara mereka
ada yang berpendapat bahwa jika bagian yang rusak itu
hilang, sementara bagian-bagian lainn}p tdak hilang
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sedikitpun, maka hendaknya dia mengambil seluruhnya

karena yang diganti oleh harga (peniualan) adalah

bagian-bagian barang dan bagian tersebut tetap ada-

Jika bagian-bagian barang tersebut rusak, baik batanya

maupun kayunya, maka hendaknya dia mengambil

bagiannya saja. Karena dia telah merusak sebagian

yang digantikan oleh harga (peniualan), sehingga dia

boleh mengambil sisanya dengan bagiannya. Dan dua

pendapat ini dibawa kepada dua kondisi ini.

Diantara mereka ada Spng berpendapat bahwa
jika bidang tanah yang fidak ada bangunannya masih

ada, mal<a syafit mengambil dengan seluruh harganya,

karena bidang tanah tersebut adalah asalnya dan ia
masih ada- Sementara iika sebagian bidang tanah telah
hilang, maka hendaknya dia mengambil dengan bagran

harganya saia, karena sebagian pangkal (asal) kongsi

telah hilang, sehingga dia mengambil yang tersisa

dengan bagran harga tersebut. Dua pendapat ini dibawa
pada dua keadaan ini. Diantara mereka ada juga yang

berpendapat iika bagian kongsi rusak (berkurang)

karena bencana alam, maka s5nfi' mengambil bagian

kongsi dengan seluruh harganya, karena pembeli tidak
memperoleh pengganti bagran yang rusak- sementara
jika bagian kongsi rusak (berkurang) karena perbuatan

manusia, maka syafi' mengambil bagian tersebut

dengan harga bagian yang ada, karena pembeli

memperoleh pengganti lrang rusak (yang berkurang),

dan dua pendapat ini dibawa pada dua kondisi ini-
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Pasa: Jika seseoftrng membeli bagran perkongsian
dengan harga serafus dirham yang dibayar secara
dicicil, maka dalam kasus ini ada tiga pendapat;

Pertama, .maka seorang qtafi' mengambilnya
dengan harga seratus dirham secara dicicil, karena
syafi' mengikuti pembeli berkenaan ukuran harga
(pembelian) dan sifatnya, sehingga dia pun
mengikutinya dalam penangguhan (pencicilan)
pembayaran-

Kedua, dia mengambilryTa dengan barang yang
nilainya setara serafus dirham yang dibayar secara
dicicil, karena dia tidak mungkin dituntut untuk
membayar harga serafus dirham secara langsung, sebab
pembayaran model seperti ini melebihi keharusan yang
dibayar oleh pembeli, sementara itu dia juga tidak
mungkin ditunfut membayar serafus dirham secara
dicicil, karena tanggungan (utang) itu tidak serupa.
Maka tanggungart syafi' disamakan dengan tanggungan
pembeli. Oleh karena itu harus disetarakan kepada jenis
lainnya dengan nilai yang sama dengannya
sebagaimana barang lnng tidak rnemiliki kesamaan
disetarakan kepada jenis lainnya dengan nilainya yang
salna.

Ketiga, dan inilah yang benar, bahwa qrafi'
diberikan pilihan antara menyegerakan pembagnran
harga jual dan rnengambil bagian kongsi tersebut, atau
bersabar pembayaran yang dicicil ifu selesai, lalu dia
mengambilnya. Karena tidak mungkin dia ditunfut
membayar serafus dirham dengan pembayaran secara
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langsung dan tidak dengan seratus dirham secara dicicil
sebagaimana yang telah kami paparkan. Dan dia iuga
tidak mungkin mengambil bagian kongsi dengan
pembayaran berupa barang, karena syafi' mengambil
bagian kongsi dengan pembaSnran standar atau dengan
pembayaran nilai bagian tersebut. Sementara
pembayaran dengan barang bukanlah pembayaran

harga standar dan bukan pula nilai bagran kongsi,

sehingga tidak ada yang tersisa bagi syafi' kecuali

diberikan pilihan.

Pasal, jika seseorang menjual bagian kongsi saat

sakit setara dua ribu dirham dengan harga seribu

dirham kepada ahli warisnya, lalu ahli waris lainnya
tidak membolehkannya, maka batallah jual beli tersebut
pada setengah bagiannya, karena ifu seukuran
mahabah. Jika syafi' memilih untuk mengambil
tindakan tersebut dengan seribu dirham, maka pembeli
tidak memiliki hak khi5nr dalam pemisahan akad iual
beli. Karena syafi' mengambilnya dengan harga seribu
dirham, jil<a syafi' tidak mengambilnya, maka pembeli
berhak membatalkan jual beli karena terpisahnya akad
jual beli atas dirinya. Jika dia menjualnya kepada pihak
asing dan meng-hibalrkanngra, sedangkan syafi'
merupakan ahli waris, lalu dia membawa sepertiga
mahabah. Maka dalam kasus ini ada lima pendapat;

Pertama: Hukum lual belinya sah pada setengah

bagian kongsi yang dibayar seharga seribu dirham.
Sementara itu syafi' berhak mengambilnya dan

membiarkan tindakan (penggunaan) kepada pembeli
tanpa pembayaran harga. Karena mahabah adalah
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wasiat, dan wasiat bagi pembeli hukumnya sh,
sedangkan tidak sah bagi synfi'. Maka seakan-akan dia
memberinyra setengah bagian, lalu menjual setengah
darinya dengan harga standar (yang sama), dan syafi'
mengambil setengah bagian dengan seluruh harga jual,
dan setengah lainnya tetap pada pembeli tanpa
pembagnran harga jual-

Kedua: Jual belinya sah pada setengah bagiannya
dengan harga seribu dirham, karena iika karni
menyerahkan seluruh bagian kepada stnfi' dengan
harga seribu dirham maka urasiat diperoleh oleh ahli
waris- Dan iika kita serahkan kepadangra setengah
bagianryp dengan harga seribu dirham, dan
meninggalkan setengah lainnSTa pada pembeli, maka
kita mengharuskan qnff pada setengah bagian tebih
besar daripada keharusan yang dibayar oleh si pembeli.
Oleh karena itu, tidak ada jalan lrang tersisa kecuali
membatalkan jual beli dengan setengahnya, dan
setengah bagran lainnya diserahkan kepada ahli waris
tanpa adanya mahabah.

Ketiga: Jual belinya batil, karena mahabah terkait
pada seluruh bagiannya, sehingga tdak boleh dijadikan
setengah bagiannya saja-

Keempat: Jual belinya sah dan hak st/ufah
menjadi gugu, karena penetapan adanya hak ryuf'ah
mengakibatkan pembatalan jual beli. Dan jika jual beli
itu batal, maka gugurlah hak qruf'ah-

Kelima: Inilah pendapat yang benar, bahwa jual
belinya sah pada seluruh bagian dengan harga seribu
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dirham. Dan syafi'boleh mengambil seluruh bagiannya

dengan harga seribu dirham, karena mahabah teriadi
pada pembeli tanpa syafi', dan pembeli adalah pihak
asing, maka mahabah padanya hukumnya sah.

Penjelasan Hukum:

Asy-Syafi'i berkata, "Jlka syafr'(yang memilik hak sWf'ahl

mengetahui adanya penjualan bagian perkongsian, lalu dia

menuntut tempatnya, maka dia berhak mendapatkannya. Namun

jika dia dapat melakukan itu, tapi dia tidak menunfutnya, maka

batallah hak sytf'abnya. "

Al Mawardi mengatakan dalam Al Hawi Ketahui bahwa

syfah diwajibkan karena adanya penjualan bagian perkongsian,

ia berhak dipinta, dan dapat dimiliki dengan diambil. Jika

seseorang menjual bagian perkongsiannya, maka diwajibkan

adanya hak syuf'ah di dalamnya, sementara syafi'tidak terlepas

dari dua kondisi, baik dia mengetahui perihal penjualan bagian

tersebut atau dia tidak mengetahuinya

Jika syaft' tidak mengetahui perihal penjualan bagian

perkongsian mitranya, maka dia berhak mendapat hak sytfah iil<a

dia telah mengetahuinya meski telah berlalu masa yang panjang,

statusnya seperti pembeli jika dia tidak mengetahui cacat apa yang

dia beli, maka dia berhak mengembalikan yang dia beli lika

mengetahuinya.

Jlka syafi' mengetahui penjualan bagian perkongsian, maka

dia memiliki dua kondisi;

Pertama, dia mampu unfuk menuntut hak sSafah.

Kedua, dia berhalangan untuk menunfut hak syufah.
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Jika dia mampu merninta bagian perkongsian yang dijual,

maka dia memiliki tiga kondisi;

Keadaan pertama, dia harus bersegera menunhrt hak
sjtufah, karena dia memang memiliki hak ryuf'ah, dan dia tidak
perlu pada keputusan seorang hakim untuk mengambil hak
tersebut, karena hak sytf'ah itu ditetapkan oleh nash dan rjmak.

Akan tetapi dia membufuhkan hukumnya seorang hakim pada

segala sesuatu yang ditetapkan dengan ijtihadnya sendiri. Maka
seandainya dia berkata saat datang menunfut hak syufbh,
"Berikanlah aku penangguhan unfuk membayar harga penjualan

ini dan pufuskanlah bahwa aku telah memiliki bagran ini." Ini tidak
boleh. Demikian juga jika dia berkata, "Tetapkanlah bahwa bagian

ini milikku dengan harga yang lebih rendah." Maka sang hakim
tidak boleh menetapkan bahwa bagian yang sudah diiual ini
menjadi miliknya, karena syafi' tidak boleh menghilangkan

kerugian dari dirinya melalui hak syuf'ah dengan rnenimbulkan
kerugian pada si pembeli dengan adanya penangguhan

pembalnran harga penjualan. Jrka syaft' meminta penangguhan
(sebentar)sampai dia mendatangkan nilai penjualan tersebut, maka
sang hakim boleh memberikannya penangguhan safu hari atau dua
hari, dan paling maksimal tiga hari. Jila s1nfr'membawa nilai
harga penjualan tersebut maka dia berhak mendapatkan hak
syuf'alrnya, tapi jika syafi'menangguhkan pembayaran nilai harga
penjualan tersebut melebih batas waktu yang ditetapkan sang

hakim, maka batallah hak syfahyang dia miliki.

Keadaan kedua, diantara kondisi swfi' pasca

mengetahui adanya penjualan bagan perkongsian pada pembeli

ada dua adalah dia merelakan hak syf'abnyra. Dan merelakan hak
syufah berdasarkan dua cara; dilakukan secara sharih
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(gamblang /jelas) dan dilakukan secara ta'idh (kiasan [tidak secara

gamblangl).

Contoh pelepasan hak syuf'ah dengan cara sharih, seorang

syafi' berkata, "Aku melepaskan hak s5ruf'ah ini." Atau "Aku

meninggalkannya." Maka semua ucapan ini membatalkan adanya

hak sytf'ah. Sementara contoh cara pelepasan hak syufah dengan

cara ta'ridh (kiasan) adalah, seorang syafi'memberikan menawar

bagian perkongsian yang telah dibeli pembeli, atau memintanya

unfuk membagikannya, atau dia menyewanya darinya.

Namun apakah cara ta n:dh dengan berbagai lafazh ini

memiliki kedudukan yang sama dengan cara tashih dalam

pembatalan hak syfalf Dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, bahwa kedudukannya seperti kedudukan secara

sharih dalam pembatalan hak syf'ah.

Kedua, syufah tetap masih menjadi haknya selama dia

tidak merelakan hak syufbh secara sharih, karena Allah pun

membedakan hukum ta'ridh (kiasan) dan sharih (gamblang) dalam

permasalahan khithbah.

Adapun perkataan syafi'pada si pembeli, "Semoga Allah

memberikan keberkahan padamu dalam akad iual belimu."

Bukanlah bentuk pengguguran hak s5ruf'ah baik secara sharih

(gamblang) maupun ta'idh (kiasan [tidak gamblangl), karena

sampainya pembayaran nilai harga penjualan kepada dirinya dari

syafi'merupakan keberkahan dalam akad jual belinya. Demikian

juga jika dia mengakui (menyaksikan) pembelian yang dilakukan

pembeli, itu tidak berarti dia menggugurkan hak sytf'ah balk

secara shaih maupun ta'idh, karena pengakuan atau kesaksian

adalah peneguhnya dalam jual beli yang dengan itu dia berhak

mendapat hak sytf'ah. Sementara Abu Hanifah menjadikan dua
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perkara ini sebagai penggugur dan pelepas hak sjai'ah secara

sharih.

Keadaan ketiga, setelah stlafi' mengetahui adanya
penjualan pada pihak asing dan memungkin baginya untuk
mengambil bagian tersebut dengan hak s5ruf'ah, namun dia
menahan dirinln dengan tidak meminta ifu. Maka dalam kasus ini
ada tiga pendapat;

Pertama, dan ini rnerupakan pendapat Asy-Syafi'i dalam Al
Jadid dan Al Imla, yang menyatakan bahwa batalnya hak syuf'ah

dengan berlalunya masa kernampuannya unfuk mengambil bagian
yang terjual tersebut, karena hak unhrk mengambil hak syufdt
adalah segera flangsung).

Kedua, hak sgfah itu dibatasi wakhr, yaifu selama tiga hari
pasca masa kemampuannya (kemungkinannya) meminta hak
syufah. Jika dia meminta hak sytf'ah selama masa tiga hari
tersebut maka itu adalah haknya, namun jika dia memintanrTa

setelah melewati masa tiga hari, maka batallah hak sytf'ah yang
dia miliki.

fuy-Syafi'i memaparkan pendapat ini dalam pembahasan

perjalanan, dia berkata, "Pendapat ini sebagai bentuk istihsan $tal
yang dianggap baik), bukan hukum dasamyra."

Ketiga, hak syufah ifu terbentang panjang tidak dibatasi
oleh suatu masa. Inilah pendapat Asy$afi'i dalam At Qadim.

Aku katakant Jika dikatakan dengan pendapat yang
pertama, yaifu menyatakan keharusan unhrk langstrng mengambil
hak syuf'ah dan ini yang dikatakan oleh Abu Hanifah, maka jika

syaft'mengambilnya, maka itu menjadi miliknya, narnun jika dia
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meninggalkannya maka dia kembali dengan yang sesuai atas

dirinya.

Dan jika dikatakan dengan pendapat yang kedua, yaitu

dengan menentukan waktu tiga hari setelah masa kemampuannya

untuk mengambil hak syufah, maka alasannya adalah bahwa

sytf'ah merupakan sarana agar syafi' dapat memanfaatkannya

untuk mencari bagian perkongsian untuk dirinya sendiri baik

dengan mengambilnya, meninggalkannya atau memilihnya,

sementara dalam waktu tersebut dalam keadaan perkongsian yang

baik pembeli dapat menenrskan perkongsian, atau jika dalam

keadaan perkongsian yang buruk maka pembeli dapat keluar dari

perkongsian. Maka batasan waktu selama tiga hari ini dapat

membuat syafi' menyempumakan bagiannya, sementara pembeli

tidak dirugikan dengan penangguhan tersebut. Berbeda dengan

yang dikatakan oleh Malik yang menetapkan tenggat waktu syfbh
selama satu tahun dalam riwayat Ibnu Wahab, dan selama empat

butan dalam riwayat yang lainnya.

Dalil kami adalah sabda beliau $,
"o{s Xi'e u*|t',:yi dW W i;};lr

/l
o.Az

.y-"j., ,*l-.jYtr g'r t6;
"Hak sgfah seperti melepaskan ikatan, jika dia

mengambilnya maka ia untukn5n, namun iika meninggalkannya

maka dia kembali dengan membawa celaan pada dirinya sendiri."

Cabang: Hak sgfah juga berlaku bagi seorang kafir

terhadap orang muslim jika dia seorang mitra perkongsian
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berdasarkan hadits Jabir rg, k";' ot* ,? q- oi A j2;- l1
"Seorang mita perkongsian fidak boleh menjual sampai

membeibhukannya kepada mibanya." Pendapat ini juga yang

dikatakan oleh Sy:raih, Umar bin AbdulAziz, An-Nakha'i, Iyas bin
Muawiyah bin Abu Sulaiman, Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, Al
Anbari, dan para ash-hab n'yil<arena keumuman hadits ini.

Sementara Ahmad berpendapat bahwa fidak ada hak

sytf'ah bagi orang muslim atas orang kafir, sedangkan sah

hukumnya dari orang &immi kepada orang dzimmi. Dan

pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi

bersandarkan hadits, 'n:;*x,il3 I "Tidak ada hak syufbh bagi
orang Nashrani," padahal sanad hadits ini tidak shahih.

Sedangkan dalil kami adalah keumumuan hadits 'seorang

mita tidak boleh menjual bagian ampai dia

membeitahukan penjualan tercebut pada mitanya yang lain."Dart
kaidah-kaidah jual beli, karena syuf'ah merupakan khi5nr yang

ditetapkan untuk menghindarkan kerugian akibat adanya

pembelian (pih* asing). Sehingga status orang muslim dan orang

kafir dalam hal ini adalah sarna, seperti pengembalian barang yang

sudah dibeli karena aib.

C-abang= AsySyafi'i mengatakan: Jika pembeli membeli

bagian perkongsian dengan pembayaran yrang diba5nr hingga

batas tempo tertentu, maka dikatakan kepada sya{i'(pemilik hak

sryf'ah, "Jika karnu berminat, maka kamu boleh mempercepat
pembayaran harga penjualan tersebut dan menyegerakan hak

sytf'ah. Dan jika kamu tidak mau, maka tinggalkanlah hak syfah
tersebut sampai pembeli menyelesaikan pembayarannla sampai

batas tempo yang telah ditenfukan."
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Gambarannya; seorang lelaki membeli bagian perkongsian

dengan harga yang dibayar secara dicicil (mu'aiial, kemudian

datang pemilik hak syuf'ah menunfut bagian perkongsian yang

dijual, maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama, pendapat Asy-Syaf i dalam Al
Qadim dan ini pula yang dikatakan oleh Malik, yaitu pemilik

sytf'ahkyafil berhak menyegerakan pengambilan hak syf'ah dan

pembayaran harga penjr.lalan secara dicicil atau ditangguhkan

tersebut menjadi tanggungannya iika dia orang yang tsiqah

(tepercaya). Tapi jika dia bukan orang yang biqah, maka dia harus

menghadirkan penjamin yang biqah.

Asy-Syafi'i berkata, "lni mempertandingkan perdamaian

antar umat manusia." Sementara alasan (dalil) pendapat ini adalah

dua hal:

Pertama, pemilik hak syf'ah memasuki tempat masuknya

pembeli, baik dalam ukuran harga penjualan beserta sifatrya dan

pembayarannya secara tempo (dicicil)beserta sifatnya, sehingga ihr

menghendakinya unfuk mengambil dengan harga lnng sama dan

pembayarannya secara tempo Giaal.

Kedua, mempercepat pembayaran harga yang sejatinya

hams dibayar secara tempo (ditangsuhkan dan dicicil) dapat

rnenambah ukuran harga yang telah ditetapkan, dan pembeli tidak

berhak untuk membelinya. Sedangkan menangguhkan pemilik

sytf'ah untuk mengambil hak sSntf'ah dapat menghalanginya dari

mendapatkan haknya, dan pembeli tidak berhak menahan hak

pemilik syufah.

Pendapat Kedua, yang dikatakan oleh AsySyafi'i dalam

Al Jadid, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, bahwa

seorang syafi' (pemilik syttf'ahl tidak boleh menyegerakan
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pembayaran harga penjualan yang dibayar secara dicicil
(ditanggguhkan). Kemudian dikatakan kepada pemilik ryruf'ah,
"Kamu diberikan pilihan antara mempercepat pembayaran harga
jualyang dibayar secara dicicil, lalu kamu segera mengambilbagian
tersebut, atau kamu bersabar menung(Rr hingga selesainya

pembayaran sampai batas tempo, lalu kamu membayar harganya

dan mengambil bagian tersebut."

Diantara alasan pendapat ini:

a. Sesungguhnya pengambilan syufah ifu karena keberhakan,

sementara pembayaran secara tempo (dicicil) masuk dalam

akad saling ridha, dan tidak masuk dalam keberhakan
(kepemilikan)segala sesuatu yang tidak ada saling ridha.

b. Ridhanya peniual dengan utang pembeli tidak

mengharuskan pembeli ridha dengan utang pemilik hak

s5ai'ah. Oleh karena itu dihalalkan (dibayar) utang seorang

mayit, sebab ridhanya Allah dengan utang (tanggungan) si

mayit tidak mewajibkan-Nya ridha terhadap utang
(tanggungan) ahli warisnya.

Jika telah ditetapkan pengarahan dua pendapat ini, maka
pembeli dan pemilik syf'ah memiliki beberapa kondisi,

1. Pemilik hak sytf'ah menyegerakan pembayaran harga

penjualan, lalu dia memaksa pembeli untuk menyerahkan

bagian perkongsian, berdasarkan dua pendapat. Karena dia

rnempercepat pembayaran yang seiatinya dibayar dengan

dicicil (ditangguhkan) dan menghilanglon kerugian.

2. Pembeli hendaknya rela menyerahkan bagran perkongsian

yang telah dijual padanya dan pembayaran harga jual

dengan dicicil, lalu syafi' harus mengambilhak syuf'ah alau
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merelakannya berdasarkan dua pendapat sekaligus. Karena

syafi' terkadang ingin segera memanfaatkan bagian

perkongsian tersebut, hingga dia tidak mau mendatangkan

kerugian dengan mempercepat pembayaran nilai jualnya.

Jika syafi' tidak melakukan itu, dan menunggu

pengambilannya setelah lunasnSa pembagraran dengan

dicicil (ditangguhkan), maka batallah hak s5ruf'abnya

berdasarkan pendapat AsySyafi'i dalam N Qadim. Dan
pembatalannya terhadap pendapatrya dalam Al Jadid

berdasarkan dua pendapat;

a. Yaitu pendapat Abu Al Abbas bin Syrraij, bahwa

syafi mengambil hak qai'ah setelah selesainya

pembayaran nilai jual yang dicicil (ditangguhkan),

karena menangguhkan pembaSnran nilai jual dengan

dicicil telah menjadikan hak untuk meminta bagian

perkongsian lnng terjual ditentukan olehnya

pembeli).

b. Dan inilah pendapat yang lebih shahih, bahwa

s5ruf'al>nya batal, karena pengambilan haknya

sesuai dengan batas urakfu tempo (pembayaran nilai

jual si pembeli) merupakan bentuk pertolongan

kepada pembeli, maka ih.r menjadi hak pembeli,

bukan termasuk dari haknya si syafi'.

3. Pembeli meminta untuk menyegerakan pembayaran nilai

jualyang dicicil (ditangguhkan) dan dia menyerahkan bagian

perkongsian yang dia beli, namun syafi' trdak harus

melakukan ifu berdasarkan dua pendapat. Karena

menyegerakan pembayaran yang ditangguhkan dapat

menambah harga nilai penjualan, dan pembeli tidak boleh

meminta tambahan dalam hal itu. lalu jika pembeli berkata,
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4.

"Aku menurunkan harganya, karena disegerakannya

pembayaran sesuai dengan pembayarannya secara funai
(sekarang) atau dengan pembayaran yang ditangguhkan."

Maka ini tidak boleh, karena dua perkara;

a. Ucapan tersebut dapat membawanya pada hal riya.

b. Segala sesuatu yang berhak dibayar secara mu'ajjal
(dicicil) maka tklak harus dibayar dengan segera.

Syafi' boleh menunhrt bagian yang telah dijual dengan

segera, namun menangguhkan pembayaran nilai jual

sampal lunasnya pembayaran yang ditangguhkan hingga

batas waktunya. Dan ini adalah permasalahan dua

pendapat. Berdasarkan pendapakrya (maksudnya Asy-

Syafi'i) dalam Al Qadim, dijawab bahwa hal itu dapat

dilakukan jika dia seorang yang tsiqah atau dijamin oleh

seorang tsiqah flainnya). Oleh karena itu jika pembeli

meninggal, maka dia harus mehrnmi harga penjualan yang

diwaiibkan atas pembeli dan tidak melunasi pembayaran

yang diwajibkan kepada syafi'darinya, sehrngga ihr tetap

tersisa sampai batas wakhl pembayarannya. Dan jrl<a syafi'
meninggal, maka dia harus melunasi harga penjualan, dan
pembeli berhak mempercepatrnya, dan yang diwajibkan

atasnya tetap hingga batas wakfunya, meski pembeli telah

membayar harga penjualannya.

Sedangkan gadaian, maka syali'tidak hams membayar

dengannya sebagai gadaian, karena gadaian adalah penguat

dalam harga jual, dan tidak masuk dalam sejumlah harga

tersebut.

Sedangkan berdasarkan pendapatrya dalam Al Jadid, syafi'
dilarang mengambil bagian perkongsian sampai lunasnya

pembayaran hingga batas waktu penangguhan, sementara
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pembeli dimungkinkan untuk memanfaatkan bagian

tersebut sebagaimana yang dia inginkan, baik dengan

menempatinya, menyewakannya dan menjualnya selama

dia tidak merusaknya. Karena bergantungnya hak sytfah
syafi'dalam bagian itu tidak menghilangkan kepemilikan

pembeli. Sehingga pembeli tidak dilarang menggunakan

sesuatu yang ada pada kepemilikannlB kecuali dengan

segala sesuatu 5rang dapat membatalkan hak sJmfi'dengan

menrsak bagian tersebut. Dan menjual bagian tersebut tidak

termasuk perbuatan lnng merusak (menghanorkan)nya,

karena setelah dia menjualnln, pemilik hak s5ruf'ah dapat

mengambil bagian tersebut dengan dua akad png dia

kehendaki. L^alu jika pembeli meninggal, maka dihalalkan

harga penjualan yang diwalibkan atasnla. Sementara syafi'

hendakn5ra bersabar sampai selesainya batas uraktu

penangguhan. Jika qafi'meninggal, maka ahli warisnya

han-rs bersabar sampai selesainya pembayaran sampai

wakhr penangguhan, karena sesuafu yang dihalalkan karena

kematiannlra tidak berkaitan dengan utangn5ra, berbeda

dengan pendapat p€rtama.

Cabang: Jika seorang lelaki menjual satu bagian

perkongsian saat sakit yang mengakibatkan kematiannya dengan

harga seribu dirham, dan ifu setara tiga ribu, dia

mengkhususkannya (meng-hababnyal dalam harganya dengan dua

ribu, maka pembeli dan stnfi'memiliki tiga kondisi:

Pertama, keduanla menjadi pihak asing dari penjual.

Kedua, pembeli menjadi ahli waris, dan stmli'menjadi
pihak asing.
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Ketiga, pembeli menjadi pihak asing, dan syafi'menjadi
ahli waris.

Kondisi pertama, maka keadaan penjual tidak terlepas dari

memiliki harta selain bagian yang dikongsikan atau tidak. Jika dia

memiliki harta, maka muhabah dikeluarkan dari sepertiganya, dan

sah hukum muhabah tersebut, sementara pembeli boleh

mengambil bagian yang dikongsikan dengan harga seribu dirham,

dan syafi' mengambil bagian tersebut darinya dengan harga seribu

dirham, karena dia memiliki hak syfah dengan harga jual (si

pembeli) baik dengan harga murah maupun mahal. Namun jika

penjual tidak memiliki harta selain baEan yang dikongsikan, maka

pembeli berhak memilih, antara mengambil bagian tersebut

dengan harga seribu dirham atau mengembalikannya agar

mendapatkan setengah muhabah. Dan ifu adalah seribu dirham
yang menjadi sepertiga harta peninggalannya dan dikembalikan

kepada ahli warisn5ra sepertiga bagian yang dikongsikan.

Sedangkan nilai seribu dirham dengan seribu dirham diperoleh

mereka sebagai harga jud perkongsian, maka ia menjadi dua misal

muhabah dengan harga seribu dirham. Kemudian s5mft'boleh

mengambilnya dengan harga seribu, dua pertiga bagian yang

menjadi seribu dirham bagi pembeli.

Kondisi kdua, pembeli menjadi ahli waris, sementara sJnfi'
menjadi pihak asing, rnaka muhabah menjadi batal, meski

muhabah dikeluarkan dari sepertiga harta, karena ia adalah wasiat

bagi ahli waris. Dan pembeli boleh memilih, antara mengambil

sepertiga bagian yang dikongsikan dengan harga seribu dirham
atau mengembalikannya. Jika dia mengambilnya semisalnya

dengan harga seribu dirham, maka sgnli' berhak mengambil

sepertiga darinya dengan harga seribu dirham. Namun jika pembeli

mengembalikannya, maka hendaknya dia menawarkannya kepada
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syafi'sebelum mengembalikannya. Jika dia ridha, dia mengambil

sepertiga bagian kongsi dengan harga seribu dirham, maka dia

lebih berhak untuk mendapatkannya. Dan pengembalian pembeli

menjadi batal, karena dia mengembalikannya untuk mendapatkan

harga jual yang keluar dari tangannya, padahal dia telah

mendapatkannya dari arah sSnfii Maka dia sampai kepada haknya

dan dilarang membatalkan hak syafi' dengan mengembalikannya.

Seperti dia dilarang unfuk mengembalikannya karena adanya cacat

jika tampak, jika s5nfi' ridha dan tanggungan sJnfi' menjadi

tanggung jawab pembeli. Jika sisa warisan itu mereka bolehkan

unfuk ahli uraris muhabalnya, dan mereka memberikan semua

bagian korEsi dengan harga seribu dirham, maka itu dibolehkan.

Sementara berkenaan yang diambil oleh syafi' terdapat dua

pendapat png dibangtrn di atas perbedaan dua pendapat dalam

pembolehannya memberikan warisan, apakah ia berstafus

pernberian atau pengesahan:

Pertama, ini merupakan pengesahan, oleh karena rht syafi'

hendaknya mengambil semuanya dengan seribu dirham.

Kdua, itu adalah pernrulaan pemberian, oleh karena ifu dia

mengarnbil sepertiga bagian yang dikongsikan dengan seribu

dirham, dan menyerahkan sepertiganya r,rntuk pembeli, karena itu

adalah pemberian yang mumi untuknya.

Adapun keadaan yang ketiga, pembeli menjadi pihak asing

dan syafi' menjadi ahli waris, maka muhababaya dua ribu dirham

dalam tiga kondisi;

a. Kondisi yang membawa sepertiga, semuanya.

b. Kondisi yang tidak membawa sedikitpun darinya.

c. Kondisi membawa sepertiga, sebagiannya.
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Jika sepertiga itu tidak membawa sedikitpun darinya,

karena adanya utang pada harta peninggalan, maka batallah

muhabah tersebut, dan pembeli berhak memilih untuk mengambil

sepertiga bagian kongsi atau menolaknya (mengembalikannya).

Lalu jika dia mengambilnya, maka syafi'lebih berhak untuk itu
meski dia ahli waris, karena tidak ada muhabah di dalamnya. Jika

sepertiga ifu membawa seluruh muhabah, karena dia memiliki

harta yang banyak, maka dikeluarkan dua ribu dari sepertiganya,

maka muhabah itu dengan dua pertiga bagian kongsi. Dan jika

sepertiga ifu membawa sebagiannya, hendaknya dia tidak memiliki

harta selain bagian perkongsian yang dinilai dengan tiga ribu

dirham, kemungkinan bahwa sepertiga ifu setengah muhabah,

yaitu sepertiga bagian kongsi. Dan di dalamnya terdapat wajh

sebagaimana yang diceritakan oleh lbnu Suraij.

Pertama, itu dibolehkan bagi pembeli dan s5nft', karena

pembeli memang difujukan dengan itu, maka ia sah unfuk dirinya.

Sementara syafi' dia masuk kepadanya, maka ia diwajibkan

untuknya. Oleh karena itu pembeli berhak mengambil dua pertiga

bagian kongsi dengan seribu dirham, sementara syafi'berhak
mengambil dua pertiga ini dengan seribu dirham, dan

mengembalikan sepertiganya kepada ahli waris yang disertai

dengan seribu dirham yang diarahkan kepada mereka sebagai

harga penjualannya.

Kedua, bahwa muhabah dibolehkan untuk pembeli. dan

tidak unfuk sJaft', karena pembeli yang termasuk orang yang

disahkan mendapat muhabalrnya -dan dialah yang ditrSu-

sementara stafi' diantara orang yang fidak sah mendapat

muhabalrnya. sehingga dengan itu dia bukan yang dituju. Maka

berdasarkan ini pembeli berhak mengambil sepertiga bagian

kongsian dengan seribu dirham. Dan syafi'berhak mengambil
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sepertiganya darinya dengan harga seribu dirham dan

mengembalikan sepertiganya kepada ahli waris. Sehingga bagian

kongsian itu menjadi tiga bagian; sepertiganya unhrk ahli waris,

karena sepertiganya tidak dibawa, sepertiganya untuk pembeli

karena ia merupakan muhabah baginya, dan seperfiga lainnya

untuk syafi'setelah mengembalikan muhabah 5nng tidak disahkan

untuknya.

Ketiga, bahwa muhabah untuk pembeli dan sJnfi'

hukumnya batal, karena terkadang ia sampai kepada syafi'yartg

tirCak berhak memilikinya, yaitu yang disertai dengan barang jualan

Snng tidak boleh dipisahkan darinya. Oleh karena itu, pembeli

berhak mengambil sepertiga bagian kongsi dengan harga seribu

dirham. Sedangkan sya{i' hendaknya dia mengambilnya darinya

dengan seribu dirham, dan mengembalikan dua pertiganya kepada

ahli waris.

Keempat, muhabah tersebut dihentikan (ditahan) dan

dilihat, jl<a syafi'melepaskan hak sytf'abnya, maka muhabah

unfuk pernbeli sah hukumnya, dan stmfr'berhak mendapatkan

muhabahtersebut dengan s5ruf'altnya. karena ifu bukan muhabah

dari pembeli. Apakah kamu tdak melihatnya mengambilnya

darinya secara paksa tanpa adanp pilihan.

Ary-Syrrazi de berkata: Pasal: Jika seseorang

membeli bagian kongsian dengan pengganti, iika
pengganti itu memiliki barang semisal, seperti biii-bijian
dan minyak, maka syafi'boleh mengambilnya dengan

barang yang sarna dengannya, karena pengganti
tersebut termasuk barang-barang yang memiliki barang
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semisal. Maka gnfi' boleh mengambilnya dengan
barang tersebut, seperti dirham dan dinar

Jika pengganti itu tidak memiliki padanannya
(yang semisal), seperti seorang budak dan pakaian,
malra symfi' berhak mengambilnya dengan nilainya,
karena nilai itu adalah penyempaan bagl yang
diserupakan baginya. Dan s5nfi' mengambilnya saat
diwaiibkan sryfah itu diambil, sebagaimana dia
mengambil dengan harga yang diwaiibkan saat
diwajibkan nya syruf ' ah.

Jika seseor.rng membeli bagian kongsi dengan
seorang budak, dan s5nfi' mengambil bagian tersebut
dengan membayar nilai budak tersebut, dan penjual
menemukan aib pada budak itu dan dia
mengembalikannya, lalu dia mengambil nilai bagian
kongsi tersebut. Apakah dalam kasus ini syafi' darr
pembeli berhak saling menunfut kembali antara nilai
budak dan nilai bagian kongsian? Dalam hal ini ada dua
pendapat;

Pertama, keduanlp tidak bisa saling menunfut
pembayarannya, karena syafi' mengambil bagran
kongsian tersebut dengan yang telah ditetapkan dalam
akad, !/aitu nilai seorang budak, maka itu tidak dapat
berubah dengan sesuatu yang menimpanya setelah ifu.

Kdua, keduanya bisa saling menunfut
pembayaran- Jika nilai bagian kongsian lebih besar,
maka pembeli berhak menunfut stnfi', sementara iika
nilai budak lebih besar, maka s5nfi' berhak meminta
sisanya kepada pembeli, karena bagran tersebut
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berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan
pembayaran nilai bagian kongsian tersebut. Oleh
karena ifu ditetapkan adanya taraju (saling menunfut)
dengan dua nilai ini.

Jika penjual menemukan aib pada budak tersebut,
laltt terjadi aib lainnya pada budak itu di tempatny;a,
kemudian dia menunfut pembeli unfuk memberikan
ganti rugi. Aku melihat, jika pembeli mengambil nilai
budak tersebut dan ryafi'sebagai budak !,rang tanpa aib,
maka dia tidak bisa menuntut ganti rugi padanya,
karena ganti rugi tersebut sudah masuk ke dalam nilai
yang dibayar sebagai budak lrang tanpa aib. Namun jika
pembeli mengambil nilai budak tersebut dari qnfi'
dengan nilai budak yang memiliki cacat, apakah dia
dapat menunfut ganti rugf Maka dalam kasus ini ada
dua pendapat;

Pertama, dia tidak bisa menunfutnya, karena dia
mengambil bagian kongsi dengan nilai budak yang
memilih aib yang telah ditetapkan saat akad.

Kedua, dia dapat menunhrt ganti rugi pada qnfi',
karena bagran tersebut berpindah padanya dengan nilai
budak yang sehat tanpa aib, maka dia boleh menunfut
ganti rugi pada syafi'-

Pasal: Jika dia menjadikan bagran kongsi itu
sebagai upah dalam suafu penyewaan, maka syafi'
mengambilnya dengan upah standar (sernisal)

kemanfaatannya. Dan jika dia menjadikannya sebagai
mahar dalam pernikahan atau pengganti dalam khulu',
maka spfi' mengambilnya dengan mahar standar
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wanita, karena manfaat itu tidak memiliki yang semisal
(serupa), sehingga dia mengambilnya dengan nilainya,
seperti pakaian dan seorang budak- Dan iika dia

menjadikannya sebagai mut'ah (pemberian) karena

menthalak istri, maka hendaknya synfi' mengambilnya

dengan mut'ah sepertinya, bukan dengan mahar,

karena lrang wajib dilakukan akibat thalak adalah
pemberian mut'ah sepertinya, bukan mahar.

Pasal: Swf| berhak memilih, antara mengambil

bagian kongsi yang terjual dengan hak syuf'ah atau

meninggalkannya, karena ifu adalah hak yang

ditetapkan baginp untuk menghilangkan kerugian.

Maka dia boleh memilih untuk mengambilnya atau
meninggalkannya. Dan berkenaan hak pilihnya itu ada

empat pendapat, dua pendapat darinya ditetapkan oleh
Asy-Syafi'i dalam Al Qadim:

Pertama, dia boleh menggunakan hak pilihnya
(khiyar-nyal secara perlahan, yang mana tidak iatuh hak
pilih tersebut kecuali dia menghapusnSp atau dengan
sesuafu yang menunjukkan adanya penghapusan hak
khigar, seperti perkataannya, 'Juallah padaku!" atau
'Bagilah aku!' dan semacamnya, karena ifu adalah

haknln, tidak ada kerugian baginya saat

menangguhkannln, oleh karena ltru ryuf'ah hhiyar fidak
gugur kecuali dengan menghapusn ,ia, seperti lfii5nr
dalam kasus qishash-

Kedua, dia terus dalam keadaan hhigmr, sampai
pembeli mengangkat permasalahan tersebut kepada

sang hakim agar memaksanya unfuk mengambil
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kepufusan (penghapusErn hak hhiyar; antara mengambil
hak syuf'ai atau meninggalkannya), karena seandainya
kita katakan bahwa syafi'harus mengambil hak syuf'alr
nya langsung maka kami dapat merugikan sgmfi',
karena dengan keadaan diburu{uru dia meniadi tidak
tenang sehingga dia meninggalkannya padahal bagian
tersebut lebih baik diambil, atau dia mengermbilnya
padahal bagian tersebut lebih baik ditinggalkan,
sehingga dia menyesalinya. Dan jika katakan dia boleh
memperlamban hak khiyar sarnpai hak tersebut gugur,
maka kami dapat merugikan pembeli, karena dia tidak
dapat bertuat apa-apa unfuk memelihara bagian kongsi
tersebut (atau memanfaatkannyn) karena khawatir
dengan keberadaan synfi', lalu dibolehkan unfuknya
mengangkat permasalahan tersebut kepada hakim
unfuk menghilangkan kerugian darinya.

Ketiga, pendapat yang ditetapkan olehnya dalam
Syair Harrnalah, bahun stnfi' memiliki hak khiyar
selama tiga hari, karena fidak mungkin hak khiyar iht
diladikan sec.ua langsung, sebab dengan cara seperti itu
syafi' dapat mendatangkan kerugian bagl dirinya
sendiri- Dan hak khiyar juga tidak dapat dilakukan
secara perlahan (tenggat waktu yang terlalu lama),
karena ifu dapat mendatangkan kerugian bagi si
pembeli. Oleh karena ifu ditentukan tiga hari, karena
dengan cara ini memungkinkan syafi' unfuk melihat
bagian kongsi tersebut selama tiga hari, namun tidak
terhadap pembeli, karena waktu tiga hari terlalu
sebentar.
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Keempat, gmg ditetapkan olehnya dalam N
Jadid, dia harus rnemberikan pilihan secara langsung, dan inilah

pendapat yang benar berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh

Anas n{S, bahwa Nabi $ bersabda, Wr: d.'zii!)r "Huk syuf'ah itu
bagi yang menganbilnya (dengan cepat). " Dan diriwayatkan pula

bahwa beliau bersabda,

o.,. o .4 o .J o / o 
-i o.t> !-,o.1.ols "-1 u$ oLsrJqJl zhs a;iiJl

"Hak syuf'ah seperti melepaskan tali (ikatan), jika diil<atkan

mala ia akan kenang, namltn jika dibiarkan, maka kerendahan

(kerugian) bagi yang meninggalkannya. "

Berdasarkan pendapat ini, jika s5mfi' menangguhkan

penunfutan bagian kongsi tanpa adanya alasan, maka hak syuf'ah

menjadi gugur, karena hak tersebut harus diambil langsung.

Sehingga gugur ketenhran haknya dengan adanya penangguhan,

seperti mengembalikan barang karena adanya aib. Namun jika

syaft' menangguhkan penunfutan baEan kongsi (hak sWfah)

karena untuk bersuci, shalat, makan, mengenakan pakaian, atau

menufup pinhr, maka dia tetap berhak dengan ketenfuan syufab
nya. Karena dia meninggalkan syufah disebabkan adanya

halangan.

Jika syafi' berkata, " Salaamun 'alaikum (keselamatan

bagimu), aku menuntut hak syufalrku!" maka hak syuf'abnya

sah, karena salam sebelum memulai per{<ataan adalah sunah.

Sehingga syufahtidak gugur dengan perkataan salam tersebut.

.ri?; a ,* irrri"si
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Jlka syafi'berkata, "semoga Allah memberkahi akad jual

belimu, aku menuntut hak sgf'alrku." Maka hak sytf'abnya tetap
tidak gugur, karena dia hanya mendoakan keberkahan untuk
pembeli, bukan menunjukkan peninggalan hak syufbh. Sebab

dibolehkan mendoakan keberkahan akad jual beli, lalu dia

menyambungnya dengan ucapan pengambilan hak syrfah.

Dan jika dia berkata, "Berdamailah denganku dari

ketenfuan hak qai'ah dengan suafu harta," Udak sah hukum sulh

ini, karena ia adalah khil n maka tidak boleh mengambil

pengganti darinya, seperti lfiiSnr yang bersTarat. Dan berkenaan

qnf'al>nya ada dua pendapat:

1. S1rufalnya gu[Jur, karena dia berpaling dari
mennnfut hak syrf'ah tersebut tanpa ada alasan.

2. Hak syruf'al>nya fidak gu[Jur, karena dia berhak
mengambil (memiliki) bagran kongsi tersebut
seperti harga barang dalam tanggungan- L-alu jika
dia menetapkannya terhadap barang yang fidak
dia milikii, maka ketentuan dan ketetapannya
[Ju[Jur, dan yang tersisa adalah keberhakannya,
sama halnya iika dia membeli sasuafu dengari
harga dalam tanggungan (utang; dan dia
menimbang di dalamnya harta yang tdak dia
miliki.

Cabang: Hadits Anas, Wti'cr;.'ziilJt "Hak syf'ah itu bagi

yang mengambiln5n (dengan cepat [menyeroboUyal). " Aku tidak
tahu siapa yang meriwayatkann5n.

Sedangkan hadits, * -i ott '4 -t3 oti,JqJr tirf? "r;t3,st

Wt u tb'?:]g 'Hak syufah'seperti meLpart<ai ikatan (tali), iika
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diikatkan maka akan mengencang, iika dibiarkan, maka kerugian

bagi yang meninggalkannya. " Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah

dan Al Bazzar, dia menambahkan, 9:.tfl.t;t-[i "Dan tidak ada hak

syufah bagi orang yang tidak ida (sedang pergl." Al Hafizh

berkata dalam Bulughul Maram, "Sanadnya dha'if." Sementara

Ash-Shana'ani berkata dalam Subulussalam, "Hadits ini di-dha'if

kan oleh N Bazzar." Ibnu Hibban berkata, "Hadits ini tidak

memiliki asal (sanad)." Abu Zur'ah berkata, "Hadits inl munkar."

Al Baihaqi, "Hadits ini tidak tsabit." Dan Ibnu Katsir men-dha'if

kan hadits ini dalam Al lrsyad karena adanya Muhammad bin Al

Harits Al Bashri yang meriwayatkan dari Muhammad bin

Abdurrahman dari ayahnya, sampai akhir. Dia mengatakan,

"Ketiganya adalah periwayat yang dha'if."

Dalam Sunan Al Kubra, Al Baihaqi membuat satu bab yang

memaparkan redaksiredaksi mungkar yang disebutkan oleh para

fuqaha, dan dia menghitung diantaranya adalah hadits, 'Svi; i;tL.:r

Jtn)t "Hak syuf'ah seperti melepaskan ikatan (tali),'hadits, Lb )
er.ul. \'o4. "fida* ada hak sytfah bagi anak kecil dan orang
'yu"s tidak ada (sedang pergi),"hadits, L;'i tiL;; I'z,bil "S5n f'ah

tidak meumrisi dan diwarisl<an," hadits, !lU- ,;, # e 'r#,
"seorang anak kecil (yang belum balish) berada pada s5ruf'abnya

sampai baligh," hadits, 'gr,P.'Lii- tl "Tidak ada hak syfah bagi

orang Nashrani,"dan hadits ,fu"4,P.'lj'g;P. 'uA "Tiduk udu

hak syufah bagi orang Yahudi dan Nashrani."

Adapun hukum-hukum dalam pembahasan ini:
Bahwa hak syufah ditetapkan bagi syafi', agar dia dapat

menghilangkan kerugian darinya. Lalu dia diberikan hak pilih;

antara mengambilnya atau meninggalkannya. Berkenaan hak

I
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pilihnya ada dua pendapat menurut Asy-Syafi'i dalam Al Qadim
dan dua pendapat dalam Al Jadid. Adapun pendapatnya dalam Al
Qadim:

Pertama, bahwa syafi' berada dalam hak pilihnya dengan
tidak dibatasi waktu, hak sgf'ah Udak Sugur darinya selama tidak
ada ucapan atau tindakan png menunjukkan adanp kerelaan
penghapusan (hak sryf'allt atau penunfutan pembagian bagian

kongsi dan semacamnya. Pendapat inilah 37ang dikatakan oleh

Malik, dan itu adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad bin
Hanbal, hanya saja Malik berkata, "Hak sryf'ah ifu puhrs setelah

meler,r.rati masa safu tahun." Dan diriurayatkan darinya, "Hak
sytral, ifu pufus setelah meler,vati masa dimana diketahui bahwa

dia meninggalkan hak sryfah tersebut." Karena dengan

memperlamban hak ldriya, tidak mendatangkan kerugian,
sehingga hat< tersebut tidak Sugur dengan penangguhannya seperti
hak qishash. Dan penjelasan tidak adanya kerugian dengan
memperlamban hak pilih bahwa karena manfaat bagian kongsi
tetap dimiliki oleh pembeli dengan memanfaatkannya, dan;ika dia
membuat bangunan dan menanam pepohonan di bagian kongsi
tersebut, maka dia berhak mendapat nilai bangunan atau
penanaman pohonnya-

Kedua, syafi' tetap dalam keadaan khiWr (memilih)

sampai pembeli mengangkat permasalahannya kepada hakim agar

hakim memaksanya unfuk mengambil hak syfah atau

merelakannya. Karena jika kita katakan bahwa syaft' harus

memilihnya dengan cepat, maka kita dapat mendatangkan

kerugian pada syafil sebab dengan kita memintanya untuk segera

memufuskan khAun terkadang kita membawanya untuk
mengambil hak syfah padahal kemaslahatan yang lebih baik

untuknya adalah meninggalkan hak syufah tersebut. Dan
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terkadang kita membuatnya meninggalkan hak syruf'ah, padahal

kemaslahatan yang lebih baik untuknya adalah mengambilnya, dan

dalam dua hal tersebut dia dapat menyesal atas akibat yang

menimpanya.

Sementara jika kita katakan bahwa dia terus berada dalam

khiyar-nya tanpa batas waktu (atau dapat memperlamban khiya),

maka kami dapat merugikan pembeli, berdasarkan yang

diriwayatkan oleh Ibnu Bilmani, dari ayahnya, dari Umar, dia

berkata: Rasulullah S bersabda, Lillr ,gil r.ir- Jrirlr ;*5 iri:.Jr

Wt o' 'b ijls *i or 4 -l$ ot -Juru$ .'syufah itu

seperti melepaskan iiaAn fali -Dalam rudul.ri lain, Judr ilrZ.l? zia3Sr

- jika ia diikatkan maka ia akan kuat, namun iika dibiarkan maka

kehinaan (kerugian) bagi orang yang meninggalkannya. " Dan

diriwayatkan dari Rasululluh #, bahwa beliau bersabda, 5;S'a;;itlt

WtJ "syufah ifu bagi orang yang mendatangi dengan cepat

(menyerobotnya)." Selain ifu karena khilnr berhrjuan untuk

menghilangkan kerugian dari harta, maka hendaknya dilakukan

secara langsung, seperti dalam kasus mengembalikan barang yang

beraib. Dan penetapannya dengan tanpa batasan waktu

(memperlamban keputusan lduyut dapat merugikan pembeli,

karena kepemilikannya tidak berada pada barang yang dijual ifu

dan itu dapat mencegahnya untuk menggunakannya karena

khawatir syafi' mengambilnya darinya. Dan kerugiannya tidak

dapat dihilangkan dengan adanya pembayaran nilai, sebab dalam

kebanyakan kasus bahwa kerugiannya lebih banyak dari pada nilai

yang dibayarkan padanya yang disertai dengan capeknya hati dan

badannya dalam hal tersebut.

Sedangkan pendapat pertamanya dalam N Jadid Yang

mana AsySyafi'i menetapkannya dalam riwayat Hirmalah bin

Yahya bin At-Tujibi, bahwa ketetapan hak syufah berlaku selama
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tiga hari. Dan inilah pendapat Ibnu Abu Laila dan Ats-Tsauri.

Karena tiga hari batasan khiyar bersyarat, oleh karena itu sah

hukumnya ia dijadikan batasan pada khiyarini. Sedangkan Ahmad

dan para sahabatnya dalam riwayatnya yang lain menyatakan

bahwa pembatasan waktu tiga hari mempakan hukum yang tidak

berdasarkan dalil. Sedangkan hukum asal yang diladikan

standarisasi adalah tidak boleh. Kemudian ia menjadi batal dengan

pengembalian barang karena adanya aib.

Ibnu Hamid yang termasuk salah satu para muridnya

mengatakan: Hak khiyar ifu disediakan hanya dalam sebuah

majelis (akad), inilah pendapat Abu Hanifah. Sehingga ketika dia

mernintanla di majelis ilmu, maka sah hukum sryf'ah tersebut

meskipun lama wakfunya, karena semua majelis berada dalam

hukum akad dengan dalil.

Dan pendapat yang paling kuat (paling jelas) di antara

pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa hak syufbh tidak

disediakan (ditentukan) dalam sebuah majelis, akan tetapi kapan

saja dia bersegera, Ialu menunfut hak sgfah tersebut setelah

mengetahuinya (mengetahui penjualannya kepada pihak asing).

Dan jika tidak maka hukum qntf'alrnya menjadi batal. Oleh

karena ifu, ketika dia (syafil menangguhkan pentrnfutan hak

syufah setelah dia mengetahui bagian kongsi itu dijual pada pihak

asing tanpa adanya halangan apa pun, maka batallah hak sytf'ab
nya.

Cabang: Jika syafi' menangguhkan penunhrtan hak

syuf'ah karena ada halangan, seperti dia diberitahu perihal

dijualnya bagian kongsi malam hari, lalu dia menangguhkannya

hingga pagi hari, atau dia tangguhkan karena bersuci, menutup

z4g ll ,U uoi^r'SyarahAt Muhadzdzab

I

i



pintu, keluar dari kamar mandi, atau karena mengumandangkan

adzan, iqamah dan menunaikan shalat wajib dan shalat sunah,

atau menangguhkannya karena hendak turut serta dalam shalat

jamaah yang mana dia khawatir tertinggal jamaah tersebut, maka

hak syuf'alrnya tidak batal. Karena secara adat berbagai keperluan

ini lebih didahulukan diatas keperluan lainnya. Oleh karena itu jika

dia memenuhi semua keperluan ini bukan berarti dia melepaskan

hak syuf'ahnya, kecuali lika pembeli berada di tempat s5mfi'ddarn

berbagai keadaan ini, lalu syafi'memungkinkan untuk meminta

hak syufahnya padanya di sela-sela kesibukan ini, maka hak

sytf 'alrnya menjadi batal.

Sedangkan jika pembeli tidak ada di sisi syafi'saat syafi'

melakukan berbagai kesibukan itu, maka hak syuf'ah tidak batal.

Karena secara adat berbagai keperluan ini lebih didahulukan, dan

dia tidak harus menagguhkan semua keperluan ini, sebagaimana

halnya jika dia (syafil bisa berjalan cepat atau menggerakkan

binatang tunggangannya, namun dia tidak melakukannya dan pergi

sebagaimana biasanya, maka syufah tersebut tidak gugur, karena

dia memang dipinta dengan hukum adat kebiasaan.

Cabang: Jika dia selesai dari segala keperluannya dan

pergi sebagaimana biasanya kepada pembeli, maka ketika dia

menemuinya, hendaknya dia mengucapkan salam, karena ihl

adalah sunah. Telah disebutkan dalam sebuah hadits,

.;*Jyl rflt'Jiiy(i' 1n,
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'Barangsiapa yang memulai pembicaraan sebelum salam,

maka janganlah kalian menjawabnya. " Baru kemudian menunhrt

hak sytf'alrnya.

Jika dia berkata pada pembeli setelah salam, "Semoga

Allah memberkahi akad jual belimu." Atau mendoakannya supaya

mendapat ampunan dan semacamnya, maka hak sjruf'altnya

tidaklah batal, karena perkataan tersebut bersambung dengan

salam, sehingga dia termasuk dari bagiannya. Sedangkan doa

keberkahan dalam akad jual beli merupakan doa unfuk dirinya

sendiri, karena bagian kongsi yang dibeli pembeli akan kembali

padanya. Oleh karena itu, hal tersebut bukan berarti merupakan

kerelaannya untuk membatalkan hak qruf'alrnya. Dan jika dia

berticara dengan pembicaraan lainnya atau diam tanpa adanya

alasan, maka batallah hak syf'alrnya, sebagaimana yang telah

kami jelaskan sebelumnya pada hal. 97-92 dari kitab ini. Telaahlah

kembali.

Cabang: Telah kita bahas sebelumnya berkenaan hak

pilih syafi' antara mengambil hak s5ruf'alrnya atau

meninggalkannya- Dan kita juga telah membahas tentang suafu

lama waktu yang dibolehkan baginya untuk mengembalikan hak

qntfah, dan kami akan menambah pembahasan ini, dengan

mengatakan:

Jika dikatakan bahwa hak sytf'ah dibatasi selama tiga hari

setelah lewatnya masa kemampuan syafi'unhrk menuntut hak

tersebut, lalu alasannya bahwa sytf'ah adalah sarana bagi syafi'
untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, baik dengan

mengambil hak syufah tersebut atau meninggalkannya, atau tetap

memilah-milah, dan juga sarana bagi pembeli jika dalam
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perkongsian ifu baik, maka dia akan meneruskannya, dan jika

perkongsiannya buruk maka dia dapat meninggalkannya. Kami

menambahkan, bahwa jika ditetapkan khiyarhak syuf'ah itu harus

dipurfuskan langsung, maka ini dapat menyulitkan syafi', sementara

seandainya khiya, hak sytf'ah itu tidak dibatasi waktu, maka ini

dapat merugikan pembeli. Maka dari ifu, dibutuhkan lamanya

wakfu yang dapat membuat syafi' mendatangkan keunfungan

untuk dirinya sendiri dan tidak mendatangkan kerugian bagi

pembeli dengan penangguhan hak syuf'ah tersebut. Maka yang

paling baik adalah menentukan berlakunya khiyar hak syttfah

selama tiga hari, ifu dikarenakan dua hal'

Pertama, tiga hari merupakan batas waktu yang

ditentukan syariat berkenan hak khiyar.

Kedua, batas waktu tersebut adalah batas maksimal dalam

hal yang sedikit, dan batas minimal dalam hal yang banyak.

Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menetapkan hancumya suatu

kaum dengan menangguhkan mereka selama tiga hari, Allah

berfirman,

A:,ir{ffi"P;i 4 tic:J 3\i1t3;Li,

@;'r33 b3;''
"Bersukaialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hai,

itu adalah janji yan7 tidak dapat didustakan "{Qs. Huud [11]: 65).

Sementara itu Nabi $ mengizinkan orang-orang unfuk bermukim

di Makkah selama tiga hari setelah menyelesaikan ibadah hajinya.

Oleh karena itu jika terjadi di sela-sela batas waktu tiga hari ini

halangan unfuk menuntut hak syuf'ah, maka itu tidak dihihrng dari

tiga hari yang telah ditenfukan. Dan karena perkataannln "Tiga
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hari setelah masa kemampuannya unfuk menunfut hak s5ruf'ah,"

maksudnya tiga hari yrang kesemuanya dia mampu unfuk menunhrt

hak syfah-

Jika dikatakan bahwa hak syfah tldak dibatasi waktu
(dapat diperlamban penuntutannya), maka alasannyna adalah saMa

beliau $,
o9z) 6z

'Y'9-,? Y.,

'Jil<a mitan5m melangsungl<an penjuahn bnp seizin mifu
lainn5n, mal<a mibaryn tercebut lebih bqhak mendaptl<an bagian

kongsi ifu, sampai dia melakanalmnn5a- "Hadits ini menunjukkan

kanmuman waktu. Selain ifu karena bertagai hak yang dia miliki
tidak dapat dibatalkan karena adanp , seperti utang.

Sebab lainn5ra, bahwa penangguhan hak syfah mempakan

bentuk pertolongan kepada pembeli unfuk mendapatkan manfaat

bagian kongsi yang telah dibelinya. Maka berdasarkan ini ada tiga

pendapat (perkataan)bagi orang grang memiliki hak syfah.

Pertama, melepaskan hak syf'ahdengan gamblang (sharihl

tanpa menggunakan cara b'idh (sindiran [kiasan]). Dan sang

hakim tidak berhak memutus hak khi5arnya jika permasalahan

tersebut diangkat padanya, karena hakim tidak berkuasa unfuk

menggugurkan segala sesuafu yang merupakan benfuk hak-hak,

seperti utang.

Kedua, syruf'abnya gugur karena salah safu dua hal;

dengan melepaskan hak s5rufah se@ra gamblang atau dengan

segala sesuafu dalam benfuk b'idh yang menunjukkan bahun dia

merelakan hak syuf'ah sebagaimana yang telah kami paparkan.

Ketiga, s5ruf'alrnya gugur dengan salah satu tiga hal;
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1. Melepaskan hak sytf'ah secara gamblang.

2. Melepaskannya dengan segala sesuafu bentuk ta'idh
(kiasan) yang menunjukkan pelepasan hak sytf'ah.

3. Atau pembeli mengangkat permasalahan tersebut kepada

hakim, agar syafi'mengambil hak sytfah atau meninggal-

kannya. Jika dia mengambilnln maka ifu merupakan

haknya, narnlln jika dia tidak mengambil hak tersebut,

maka sang hakim memutuskan batalnya hak syf'ah s5nfi'.

Karena hakim diberi mandat untuk memisahkan

perselisihan-perselisihan.

Jika telah ditetapkan apa yang telah kami paparkan, dan

sqaft'mengambil bagian kongsi dengan hak sytf'ah, maka tidak

boleh disyaratkan di dalamnya masa khiWr tiga hari. Sementara

berkenaan keberhakannya dengan lrt$n, majelis, maka ada dua

pendapat yang diceritakan oleh Abu Al Qasim,

Perbn4 dia berhak mendapat kh|nr majelis, karena hak

syufah sama dengan akad jual beli.

Kdua, tidak ada hak khiyar unfuknya, karena dia memiliki

bagian kongsian dengan kepemilikan yang bersifat memaksa,

bukan berasaskan saling ridha. Wallahu a'lam.

ASrsyirazi s berkata: Pasal, jika telah diwajibkan
basiry/a unhtk mengambil hak struf'ah, sementara dia
dalam keadaan dipenjara, sakit atau sedang tidak ada
(karena pergi), aku melihat, jika dia tidak mampu untuk
meminta hak sryf'ah tersebut, fidak dapat merrakilkan-
n1n dan fidak juga dapat mempersaksikannla, maka dia
tetap berhak atas aruf'alrnyta, karena dia meninggalkan-
nlta disebabkan adan5n halangan. Jil<a dia bisa
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mewakilkannya, narnun dia tdak merrakilkanryn, maka

dalam kasus ini ada tiga pendapat;

Pertama, pendapat Al Qadhi Abu Hamid, dia
menyatakan bahwa hak s5ruf'al>nya f;ugur, karena dia
meninggalkan permintaan hak syrf'ai padahal mampu
unfuk melakukannya, sama halnr iil<a dia mampu
mengambil hak syruf'ah oleh dirin5Ta sendiri, namun dia
malah meninggallnnn5Ta-

Kedua, pendapat Abu Ali Ath-Thabari, dia
mengratalran bahwa hak syrf'ah tersebut fidak gugur,

karena peunkilan, jika iuadh (pengganti)

mengharuskanngn berutang dan di dalamnga terdapat
kenrgian. Jil<a hak stn f'ah itu tanpa
adaryra iw:adh (penggarrti) maka dia membutuhkan
pertanggungjauaban daringra, sementara dalam
menanggungnla terdapat kesulitan, dan ifu adalah

sebuah halangan- Oleh karena itu fidak Sugur hak
qfi,{'ah dengan tidak merdatangkan perumtCtan-

Diantara sahabat lerni ada lrang berpendapat
bahwa iika stafi' menernukan orang lrang bersedia
secara sukarela unhrk merrjadi uakilqTa dalam hal ihr,
maka batallah hak qruf'alrnya, karena dia
meninggalkan meminta hak syrf'ah tanpa adangn efek
yang dapat merugikan- Namun jika dia tdak
menemukan orang lpng suka rela menjadi
perurakilannya, maka fidak batal hak s5ruf'alrnya,
karena dia meninggalkan meminta hak sryf'ah karena

adanya etekyang dapat merugikan.
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Jika dia fidak mampu mendatangkan
perwakilannlp, sementara dia mampu unfuk
mendatangkan persaksian, narnun dia fidak
melakukannya, maka dalam kazus ini ada dua pendapat;

Pertama, hak s5ruf'alrnya gugur, karena
terkadang meninggalkan meminta hak syuf'ah
disebabkan oleh ketidakmauan atau karena
ketidakmampu.rn unfuk mengambilnya, sementara dia
mampu unfuk menielaskan hal tersebut dengan
kesaksian. Jika dia tidak melakukann3Ta, maka gugurlah

hak syuf 'alrnya.

Kedua, hak qpf'alrnya fidak [Jugur, karena
halangannya dalam meninggalkan hak syuf'afi adalah
zhahir, sehingga dia tidak memerlukan kesaksian.

Pasal, iika syafi' berkata, 'Aku menangguhkan
pemintaan hak st/uf'ah, karena aku fidak percaya.'
Maka jika sebelumnya dia telah dikabari oleh dua orang
yang adil, rnaka batallah hak st/uf'alrrtya, karena yang

mengabarinya adalah orang-orang yang dengan
perkataannya hak-hak itu ditetapkan. Dan jika yang

mengabarinya adalah seorang yang merdeka, atau
budak, atau seorang wanita, maka dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pertama, fidak gugur h"k ttruf'al>nya, karena ifu
bukanlah sebuah buld.

Kedua, hak qluf'alrnln gugur, karena dia telah
dikabari oleh orang yang dibenarkan kabamya, dan ini
termasuk bab pemberian kabar, maka diwaiibkan untuk
membenarkan kabar mereka.
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Pasal, jika pembeli berkata, "Aku membeli bagian

kongsi dengan harga serafus dirham," lalu syafi'
melepaskan hak syuf'ab nya. Kemudian diketahui
bahwa dia membelinya dengan harga lima puluh

dirham, maka syafi'berhak mendapatkan hak syuf'alr
nya kembali, karena dia melepaskan hak qruf'ah
disebabkan adanya alasan (halangan), karena dia tidak
mau dengan harga serafus dirham atau dia tidak
memiliki uang sebanyak itu.

Jika pembeli berkata, 'Aku rnembelinya dengan

harga lima puluh dirham," lafu, qnfi' melepaskan hak

syuf'ah'nya. Kemudian diketahui bahwa dia telah

membelinya dengan harga seratus dirham, maka synfi'
fidak boleh menuntut kembali hak syuf'ab-rtya, karena

orang yang tidak meminati bagian kongsi yang

harganya lima puluh dirham, maka dia pasti tidak
meminatinya yang berharga serafus dirham.

Jika pembeli berkata, 'Aliu membeli setengah

bagian kongsi itu dengan harga serafus dirham," lalu

syafi' melepaskan hak sryf'ah-nya. Kemudian diketahui
bahwa dia membeli seluruh bagtan kongsi dengan harga

seratus dirham, maka syafi' berhak atas hak qruf'alT
nya, karena dia tidak rela meninggalkan seluruh bagian

kongsi (dengan harga seratus dirham).

Jika pembeli berkata, "Aku membeli bagian

kongsi dengan harga serafus dirham." [-alu syafi'
melepaskan hak syuf'ahlnya, kemudian diketahui bahwa

dia membeli setengah bagian kongsi tersebut dengan

harga serafus dirham, maka s5nfi' tidak berhak
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menunfut kembali hak syu{'alt-nya, karena orarng yang
tidak berminat terhadap seluruh bagian kongsi yang
harus dibayar dengan serafus dirham, maka dia pasti
tidak akan berminat terhadap setengah bagian kongsi
yang harus dibayar dengan serafus dirham.

Jika pembeli berkata, 'Aku membeli bagian
kongsi dengan dua naqd (emas dan perak)." Lalu syafi'
melepaskan hak qpf'abnya. Kemudian diketahui
bahwa dia membelinya dengan naqd lainngn, maka
syafi' berhak menunfut kembali hak syuf'al>nyn, sebab
bisa jadi dia merelakan hak syuf'alrnya karena sulit
mendapatkan salah saht naqd tersebut, atau karena dia
memiliki keperluan dengan naqdtersebut.

Jika pembeli berkata, 'Aku telah membeli bagian
kongsian." Lalu syafi' melepaskan hak sgruf'alrnya,
kemudian diketahui bahwa dia hanp perwakilan dalam
unrcan tersebut, sedangkan pembelinya adalah orang
lain, maka syafi' berhak menunfut hak qruf'alrlnya
kembali, karena terkadang dia mau berkongsi dengan
yang memberikan perwakilan, dan tidak mau berkongsi
dengan yang mewakili.

Pasal: Jika telah diwajibkan hak sytf'ah bag,
sgafi', narnun dia menjual bagian kongsiannya, maka
jika dia menjualnya setelah mengetahui mendapatkan
hak sytf'ah, maka hak syuf'alrnya batal. Sedangkan
jika dia menjualnya sebelum mengetahui bahwa dia
mendapat hak swf'all, maka dalam kasus ini ada dua
pendapat:
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Pertama, hak s5ruf'alrnya gugur, karena dia telah
menghilangkan sebab yang dengannya dia berhak
mendapatkan hak syf'ah, dan itu adalah kepemilikan
yang mana dia takut rugi disebabkannya-

Kedua, hak sgf'alrnSp fidak [Jugur, karena hak
st/uf'ah telah diwajibkan unfuk diringra, sementara
perkongsian masih ada, maka tdak dapat gugur
syuf ' alrnya karena penjualan setelahnga.

Pasal: Barangsiapa yang mendapatkan hak
syrf'ah pada safu bagian penuh perkongsian, maka dia
tidak boleh mengambil sebagi.tnnya dan meninggalkan
sebagian lainnya, karena perbuatan tersebut dapat
merugikan pembeli dengan pemisahan akad jual beli
atasnya, padahal kerugian tdak bisa dihitangkan
dengan kerugian.

Jika dia mengambil sebagian perkongsiannya
sria, maka hak syruf'alrnya gugur, karena bagran
tersebut tdak terbagi-bagi- I-alu jika dia merelakan hak
qruf'allnya pada sebagian perkongsiannya, maka
gugurlah hak qruf'alr pada seluruh bagian perkongsian
tersebut, seperti qishash.

Jilra pembeli membeli dua bagran perkongsian
dari dua tanah dalam safu akad, lalu syafi' ingin
mengambil salah satunya sja, maka berkenaan kasus

ini ada dua pendapat:

1. Dia fidak boleh melakukan itu, karena dapat
merugikan pembeli dengan adanya pemisahan

akad jual beli.
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2- Dia boleh melakukannya, karena s5ruf'ah

berfungsi unfuk menghilangkan kerugian, dan
barangkali kerugian ifu ada pada salah satu dari
keduanya tanpa yang lainnlp. Namun iika penjual
atau pembelinya ada dua, maka spfi' boleh
mengambil bagran salah safu dari keduanya,
karena akad safu orang dengan dua orang adalah
dua akad, sehingga dia boleh mengambil bagian
salah saturyn tanpa yang lainnya, sebagaimana
seandainya dia membelinya dalam dua akad yang
berbeda atau terpisah.

PasaL Jika bagian perkongsian itu dimiliki oleh
beberapa syafi', aku melihat, jika mereka semua ada
dan meminta hak mereka, maka hendaknya mereka
mengambiLtf. Tapi iika bagian perkongsian salah
seorang mereka lebih besar dibanding yang lainnya,
maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Bagran tersebut dibagikan diantara mereka sesuai
dengan iumlah mereka- Dan ituIah pendapat Al
Muzani, karena masing-masing mereka, jika
sendirian maka dia mengambil semuirnya, jika
mereka semua berkumpul unfuk meminta hak
mereka, maka mereka memiliki kesetaraan dalam
kepemilikan.
Bagian perkongsian tersebut dibagi antara mereka
sesuai prosentase bagian mereka masing-masing,
karena itu adalah hak yang dirniliki yang
disebabkan oleh kepemilikan rnereka, maka
dibagikan dalam perkongsian sesuai dengan
kepemilikan masing-masing, seperti upah (biaya

1.
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sewa) toko dan hasil perkebunan. Dan jika

sebagian mereka merelakan haknya, rnaka kolega
perkongsiannya yang lain harus mengambil

semuanya, karena dengan mengambil

sebagiannya saja dapat merugikan pembeli.

Jika sebagian mereka menjadikan bagiannya

unfuk sebagian mitranya yang lain, maka ini tidak
sah, akan tetapi bagiannya unfuk seluruh mitra
perkongsian. Karena ifu adalah pelepasan hak,

bukan hibah.
Jika yang hadir hanya sebagian mitra saia, maka

dia harus mengambil semua hak syuf'ah milik
seluruh mitra- Jika setelah itu hadir mitra
perkongsian lainnyla, maka dia harus
membaginya- Dan jika datang mitra lainnya yang

ketiga, maka dia harus membagi keduanya.

Karena telah kami ielaskan bahwa bagian
perkongsian (hak syuf'ahl fidak boleh terbagi-
b.gr-
Jika mitra yang hadir mengambil bagian
perkongsian, lalu teriadi penambahan bagian saat

berada di tangannya, contohnya pohon kurma
yang berbuah di tangannya, kemudian datang
mitra lainnya yang sebelumngn fidak ada, maka

hendaknya dia membaginya bagian
perkongsitrnnya saja tanpa buah yang berbuah di
bawah tangannya. Karena buahtuahan itu baru

ada di bawah kepemilikan mitra yang hadir
sebelumnya, sehingga buah-buahan ifu
dikhususkan untuknya-
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Jika mitra yang hadir berkata, 'Aku mengambil
seukuran hartaku saja." Mat<a ini tidak boleh, dan
apakah syuf'al>nya gugur? Dalam hal ini ada dua
pendapat:
1- Pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, lrang

meryntakan bahwa hak st/uf'al>nya [Jugur,
karena padahal dia mampu unfuk
mengambil seluruh bagiannya (bagian
hartanya dan milik mitraqTa), tapi dia malah
meninggalkannya.

2- Pendapat Abu Ishaq, lnng meryatakan
bahwa hak sWf'alrnya fidak gugur, karena
dia meninggalkanqTa disebabkan adanya
halangan, dan dia khawatir jika mitranSTa
yang dulu tidak ada datang, lalu mengambil
bagiannya darinya.

PasaL Jika pembeli ifu adalah seor.rng mitra
perkongsian, contotrrya sebuah rumah dimilih oleh tiga
mitra yang berkongsi (A, B dan C), lalu salah safu
mereka (A) menjual bagiannya kepada mitranSn yang
lain (B), maka mitranya yang lain (C) tidak boleh
mengambil seluruh bagran (hak s1ruf'ahl, karena
pembelinya adalah salah safu dari kedua mitranya,
sehingga dia tidak boleh mengambil seluruhnya {ama
huLy. jika yang membeli itu pihak asing-. Sedangkan
Abu Al Abbas berpendapat bahwa mitra tersebut (C)
boleh mengambil seluruhnya; karena seandairyra rrita
katakan bahwa dia hanya boleh mengambil setengah
bagiannya, maka kami pasti membiarkan setengahnga
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l.gr untuk pembeli dengan hak struf'ah. Sementara

manusia udak bisa mensambil hak st/uf'ah dafi dirinya
sendiri- Dan madzhab kami adalah pendapat yang

pertama, karena pembeli tidak boleh mengambil
setengah bagiannla dari dirinya sendiri dengan hak
sytf'ah. Akan tetapi mitra tersebut fidak boleh
mengambil seluruh bagiannga, dan sisarrSTa tetap berada
pada kepemilikannlTa.

Pasa[ Jika dua orang lelaki merparisi sebrnh
rumah dari kedua ayahnya, kemudian satah satunya

meninggal dan meninggalkan dua orang anak-

Kemudian salah safu anak ini menjual bagiannSp, maka

berkenaan hak sWf'ah ada dua pendapat:

1- Hak st/uf'ah ihr berlaku basl saudaranya dan
pamannya, dan inilah pendapat yang shahih,
karena keduanya merupakan mitra perkongsian
bagl pembeli, sehingga keduarSp sama-salna

berkongsi dalam syuf'ah, s:tma h.lnp iika
keduanya memilikingra karena satu sebab.

2- Hak stfirf'ah ifu berlaku bagl saudaranya, tanpa
pamannya, karena saudaranln lebih dekat
dengannya dalam perkongsian, sebab lain karena

keduanya memilikinlp karena satu sebab,

sedangkan paman memilikinya karena sebab

sebelumnya. Matra berdasarkan ini, iika
saudaranya melepaskan haknSn, apakah si paman

memiliki hak syuf'ah (bagran) tersebut- Maka

dalam hd ini ada dua pendapat;
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1. Dia memiliki hak ifu, karena dia seorang
mitra. Akan tetapi hendaknp saudara lebih
didahulukan, karena dia lebih dekat dalam
hubungan perkongsian. Namun jika
saudaranya meninggalkan hak tersebut,
maka hak tersebut ditetapkan untuk si
pamtrn, sebagaimana pendapat kami
berkenaan seseorang !/ang membunuh dua
orang, maka dia dibunuh terlebih dahulu
karena membunuh orang pertama, sebab
hak korban pertama lebih dulu. Tapi jika
wali korban pertarna lpng dibunuh
memberikan maaf, maka dia dibunuh
karena telah membunuh korban yang
kedua.
Dia tidak berhak memiliki hak syrf'arl itu,
karena dia tidak memiliki hak qluf'ah
tersebut saat diwaiibkannya mengambil hak
gruf'ah, sehingga dia fidak memilikin5Ta

setelah itu.

Jika satu rumah dimiliki oleh tiga or.rng, lalu
salah safunya (A) menjual bagiann5Ta kepada dua
orang lelaki, kemudian kedua mitra perkongsian
(B dan C) melepaskan hak qfirf'alrnga, lalu salah
satu dari dua pembeli ifu menjual bagiannlTa.

Maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

1. Bahwa hak qtuf'alrnya untuk pembelinSTa

yang lain (yang fidak menjua[, karena
keduanya memilikinya (bagian kongsi)

dengan safu sebab, sementara dua mitra

2.
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perkongsian lainnya memilikinya dengan

sebab sebelumnya, karena pemilikan dua

pembeli itu.

2. Keduanya berstafus sarna dengan seluruh

mitra lainnya, karena seluruhnYa

merupakan mitra perkongsian dalam

kepemilikan saat diwaiibkannya (berlakunya)

hak sgf'afi- Jika seorang mitra perkongsian

rumah meninggal dengan meninggalkan dua

orang puteri serta dua saudara perempuan,

kemudian salah safu saudara perempuannya

meniual bagiannya, dalam kasrrs ini ada dua

cara dari para sahabat kami
menlratakan bahwa ia berdasarkan
pendapat:

a- Bahwa hak syuf'ah unfuk saudara

perempuan lainnya, karena dia
memiliki bagian kongsi bersama

dengan saudara perempuannya yang

lain dengan safu sebab, sementara

dua orang putrinYa memilikinYa

dengan sebab lainnya.
b. Bahwa syuf'ah tersebut dimiliki oleh

seluruh putri dan saudara perempuan

si mayit, karena semuanYa mitra
perkongsian dalam kePemilikan.
Dan diantara mereka ada Yang
berpendapat bahwa hak sryf'ah itu
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dimiliki oleh seluruh puteri dan
saudara perempuan mayit dengan
safu pendapat, karena seluruhnya
memiliki bagian kongsi dalam waktu
yang sama, yang mana tidak ada
sebagian mereka didahului oleh yang
lainnya.

Penjelasan Hukum: Asy-Syafi'i & mengatakan: Jika
syafi' mengetahui bahwa dia mendapat hak syfah, dan dia

menangguhkan permintaan hak sytf'ah, jika dia melakukannya

karena ada halangan seperti dipenjara atau lainnya, maka dia tetap

berhak rnendapat hak syufabnya, namun jika menhggalkannya
tidak karena ada halangan, maka hak sytf'abnya pun gugur. Hak

ryruf'abnya tidak putus karena lama masa ketidakhadirannya, akan

tetapi hak syi'ah ifu puhrs karena dia mengetahui bahwa dia

mendapat hak syufah (karena adanya jual beli pada bagian

kongsi), tapi dia malah meninggalkannya. Dan ini sebagaimana

yang dia katakan: Jil<a syafi'mengetahui ada penjualan bagian

yang dikongsikan, dan dia berhalangan untuk mengambil hak
syuf'ah'nya (bagian kongsi), baik karena sedang dalam perjalanan,

sakit atau dipenjara, maka dia memiliki tiga kondisi:

1. S5nfi' bisa meninggalkan hak s5ruf'abnya, jika dia

mewakilkannya pada orang lain, maka dia berhak

mendapat hak sytf'alrnya. Bahkan seandainya dia

mampu unfuk meminta hak syf'alrnya (pada bagian

kongsi) oleh dirinya sendiri, maka itu boleh dan dia

tetap mendapat hak sgfalrnya. Karena orang yang

telah ditetapkan bahwa dia merniliki suatu hak, maka
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dia boleh memilih, antara mengambilnya oleh dirinya

sendiri atau oleh wakilnya. Jika syafi'bisa mewakilkan

pengambilan hak sytf'ah karena tidak mampu

mengambilnya sendiri, apakah pewakilan merupakan

hal yang wajib dan yang disyaratkan untuk

keberlangsungan siruf'al>nya atau tidak? Dalam hal ini

ada tiga pendapat;

a. Pendapat Abu Hamid Al Mururudzi dalam Jami-

nya, "Perwakilan itu wajib atas dirinya, baik dengan

iwadh (pengganti) atau tanpa iumdh, karena wakil

bisa mengambil hak lsWf'ah/bagian kongsi)

tersebut."

b. Pendapat Abu Ali Ath-Thabari dalam lfshabnya,

"Perwakilan tidak diuajibkan atas dirinya, baik

dengan iwadh maupun tanpa iwadh, karena

memberikan ivndh mengharuskan adanya ghurm

(utang)."

c. Pendapat sebagian ulama kontemporer, "Jika syafi'

menemukan orrng lrang bersedia menjadi

perwakilannya, maka dia diwajibkan unfuk mengirim

perwakilannya, karena dia mampu untuk meminta

hak syufah (pada bagian kongsi) tanpa adanya efek

yang merugikan. Namun iika dia tidak menemukan

kecuali seorang musbiil, -musb'iil adalah peminta

upah- maka dia tidak wajib mengirirn perwakilan,

karena di dalamnya terdapat penambahan harga."

Maka berdasarkan ini, jika dikatakan bahwa

mewakilkan itu wajib, maka batallah sytf'alrnya jika

dia tidak mengutus perwakilan. Jika dikatakan
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meurakilkan itu tidak wajib, maka dia (syafi) tetap

memiliki hak s5ttf 'alrnya.

2. Syafi' ndak dapat mengutus penrakilan, tapi dia

mampu rnendatangkan saksi bahwa dia meminta hak

syf'ah. Menurut Abu Hanifah, mendatangkan saksi

adalah syarat dalam keberhakan sintf'ah, baik dia

mampu untuk memintanya sendiri atau tidak. Jika dia

tidak mendatangkan saksi padahal dia rnampu

mendatangkann5a untuk meminta hak sytfah, maka

menunrt Asy-Syafi'i bahwa mendatangkan saksi

sementara dia mampu untuk mengambil hak syfah
sendiri maka itu tidaklah wajib. Karena maksud dari

menghadirkan saksi adalah adanya buku bahwa syaft'

ingin meminta hak sytfbh, sehingga tidak diperlakukan

lagi seorang saksi saat dia mampu memperlihatkan

sendiri bahwa mau mengambil hak syuf'abnya.

Sedangkan kewajiban untuk menghadirkan saksi saat

dia tidak rnampu memintanya sendiri, maka dalam hal

ini ada dua pendapat:

a. Zhahir pendapat Asy-Syafi'i, dia menyatakan bahwa

menghadirkan seorang saksi tidaklah wajib, dan

stnfi' tetapkan berhak terhadap sytf'abnya jika

mendatangkan saksi, seperti orang yang bisa

meminta hak sytf'ah sendiri.

b. Mendatangkan saksi hukumnya wajib, dan

meninggalkan ketentuan ini membatalkan hak

syuf'ah.

Perbedaan antara orang yang mampu

mengambilhak sytfah sendiri dan orang yang tidak

rnampu mengambilnya, bahwa tampak jelasnya
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permintaan hak syufah dari orang yang mampu

mengambilnya sendiri sehingga dia tidak

membutuhkan orang yang memberitahukan

tujuannya. Sedangkan orang lrang tidak mampu

mengambilnya sendiri terkadang diamnya dirinya

diindikasikan bahwa dia meninggalkan hak sytf'ah,

dan terkadang diindikasikan juga bahwa dia akan

mengambil hak sryf'ah tersebut saat mampu

mengambilnya, oleh karena itu dibufuhkan sesuatu

lang dapat menghapus berbagai indikasi dan

kemungkinan ini unfuk mengabarkan fujuannya

dengan mendatangkan saksi-saksi. Maka dari itu, dia

(slnftl harus mendatangkan saksi yang menjadi bukti

sempuma di hadapan hakirn, yaifu dengan

mendatangkan dua saksi laki{aki yang adil atau satu

laki{aki adil dan dua orang wanita. lalu jika dia

mendatangkan safu orang saksi unfuk bersumpah

bersamanya, maka ini fidak boleh, karena diantara

para hakim ada lang tdak memberi pufusan

berdasarkan safu orang saksi dan sumpah, sehingga

itu tdak dapat menjadi penguat bagi dirinya. Jika dia

mendatangkan salai Snng berstafus budak, atau

anak kecil, atau omng fasik, maka dia tidak boleh

melakukannya.

Abu Hanifah berpendapat: Dia boleh

mengeluarkan mereka sebagai saksi, karena

terkadang seorang budak menjadi merdeka, orang

fasik memperoleh pefunjuk, dan anak kecil menjadi

baligh. Ini keliru, karena maksud dari persaksian

adalah al ada'. Oleh karena itu tdak bermanfaat
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menghadirkan saksi yang tidak sah dalam al ada'.

Dan yang telah dia (Abu Hanifah) paparkan bahwa

mereka dapat berpindah dari kondisinya semula

tidaklah lebih mayoritas bahwa mereka juga bisa

tetap dalam kongsi mereka semula. lalu seandainya

tidak mendatangkan saksi, sementara dia menunhlt

hak sytf|ah di hadapan hakim, maka itu lebih kuat

daripada mendatangkan kesaksian berkenaan

tetapnya hak sytf'ah untuk dirinya.

3. Syafr' tidak bisa mengutus perwakilan dan

mendatangkan saksi, tapi dia tetap berhak

mendapatkan hak sjafalrnya, meski dalam waktu lama

dia tidak bisa datang kepada pembeli unhrk mengambil

hak syuf'alrnya. Namun jika dia bisa datang, maka

hendaknya dia mengambil bagian yang telah ditentukan

tanpa berbuat zhalim dan memburu-buru. Jika dia

menangguhkan pengambilannya sampai melewati waktu

kemampuannya unfuk mengambil hak syuf'ah tersebut,

maka batallah hak sytf'alrnya.

Al Mawardi mengatakan: Jika keduanya berselisih, pembeli

berkata, "Kamu terlambat datang padahal kamu mampu datang

unfuk mengambil hak syf'ah." Sementara sSnfi'berkata, "Aku

terlambat datang karena aku tidak mampu." Maka perkataan yang

dijadikan acuan adalah perkataan sJaft', yang disertai dengan

sumpahnya, jika yang dikatakannya adalah hal yang mungkin saja

terjadi, dan dia tetap berhak atas sgfalrnya. Dan perkataan

pembeli tidak dapat diterima dalam pembatalan hak sytf'abnya
spfi'. Dan demikian juga jika pembeli berkata, "Kamu datang tapi

tidak meminta hak syuf'abmu." Sementara s5nfi'berkata, "Aku
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datang untuk menunfut hak sSuf'ah-" Maka perkataan yang

diterima adalah perkataan syafi', dan dia berhak alas syuf'ah'nya.

Cabang: Demikian pula halnya jika pembeli berkata,
,,Kamu tahu sudah lama sebelum kamu meminta hak sytfah

tersebut." Sementara syafi' berkata, "Aku tidak tahu kecuali saat

aku memintanya." Maka perkataan yang diterima adalah

perkataan sSafi'yang disertai dengan sumpahnya. Adapun jika

syafi' tidak mengetahui hak syuf'abnya, maka hendaknya

didatangkan kepadanya seorang saksi yang adil atau setiap orang

yang suaranlp dapat memasuki pendengaran dan dirinya, meski

dari seorang wanita, budak sahaya atau seorang kafir, karena

segala sesuafu yang berkaitan dengan muamalah khabar seorang

yang merdeka atau pun budak, orang adil maupun fasik setara,

jika terdetik dalam hati bahwa pernberi kabar itu benar.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, Syafi' tidak

mengetahui hak s5ruf'alrnya, kecuali dengan saksi yang adil,

karena berkaitan dengan hak tdak dapat ditetapkan kecuali

dengan saksi yang adil. Jika 4nfi'mengetahui adanya jual beli

bagian kongsi, namun dia diam tidak meminta haknya karena tidak

tahu bahwa dia memiliki hak sytf'ah, maka berkenaan batalnya

hak s5ufahtersebut ada dua pendapat berdasarkan perbedaan dua

pendapat berkenaan seorang budak wanita jika dimerdekakan

dibawah budak laki-laki, lalu dia berdiam diri dari pembatalan akad

karena tidak tahu keberhakannya terhadap hal tersebut.

Cabang: Jika seseorang di Mesir menjual satu bagian dari

sebuah rumah di Damaskus, sementara syafi' hadir dalam

penjualan tersebut, namun dia menangguhkan meminta hak
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swf'ah padahal dia mampu mengambilnya saat itu agar dia datang

ke Damaskus, lalu meminta hak syufah di sana, maka batallah hak

s5ruf'abnya. Karena kemampuannya untuk rnengambil hak sytf'ah

tersebut di Damaskus seperti kemampuannya mengambilnya di

Mesir. Dan seandainya pembeli mengingkarinya sebagai mitra

perkongsian, sehingga dia (syafil rnenangguhkan pengambilan hak

tersebut agar dapat menghadirkan bukti di Damaskus, maka dia

tetap berhak mendapatkan hak syuf'alrnya. Jika dia (s.rua"f) tidak

mendapati bukti (saksi) di Damaskus, Al Mawardi mengatakan:

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal apa yang harus

dipersaksikan oleh saksi (bukti) berkaitan keberhakan syuf'ah,

kepada dua pendapat:

1. S7nfi'tidak berhak mendapatkan t:.ctk sytfah, kecuali

ada saksi (bukti) yang memberikan kesaksian bahwa dia

. adalah pemilik perkongsian. Inilah pendapat yang

dikatakan oleh Abu Hanifah kepemilikan itu tidak

diperselisihkan dengan sesuafu yang bersifat

kemungkinan (indikasi).

2. Syafi'berhak mendapat hak sgf'ah jika saksi (bukti)

bersaksi bahwa dia pemegang bagian kongsi (shahibul

yaQ, dan inilah pendapat Abu Yusuf, karena itu adalah

hujjah dalam kepemilikan, akan tetapi hendaknya syafi'

bersumpah disertai memperlihatkan bukti bahwa dia

adalah pemilik. Kemudian ditetapkan batrwa dia

memiliki hak sgfah.

Jika dia menawarkan bagian perkongsian kepada syafi',

namun dia tidak membelinya, hingga akhimya bagian tersebut

dijual, maka dia tetap berhak untuk meminta hak s5ntfabnya, dan

haknya tidak gugur disebabkan keengganannya unfuk membelinya,

karena dia mendapatkan hak syufah karena penjualan yang baru.
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Jrl<a syafi' melepaskan hak syuf'ah-nya sebelum pembelian, maka

s5tuf'alrnya batil, sebab hak s5,uf'alrnya berlaku setelah adanya

pembelian. Karena jika dia melapaskan hak s5ruf'ah'nya sebelum

keberhakannya, maka statusnya seperti dia membebaskannya dari

utang sebelum dia wajib membayamya-

Jika syafi' bendamai dengan pembeli, dengan cara

mengambil harta pembeli sebagai pengganti meninggalkan hak

syt'alrnya. maka ini tidak boleh dilakukan. Status perdamaiannya

(ash-shuthl dan iwadh (pengganti)nya pun ditolak. Sebagaimana dia

tilak boleh menolak membayar utang dan qnrat yang dia miliki.

Dan berkenaan pembatalan syfah dengan hal itu ada dua

pendapat:

Pertama, hak syfah itu batal karena dia meninggalkan

sytf'alrnya.

Kedua, hak s5af'ah-nya tidak batal, karena dia

meninggalkannya dengan syarat adanya pengganti (iwadh). Ketika

iundhtersebut batal, maka batal pula peninggalan hak s5atf'alrnya.

Jika syafi'merelakan sebagian hak s5ruf'alrnya dan sebagian

s5ruf'al>nya yang lain, maka pelepasan hak sytfah pun tidak

terbagi-bagi, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, pelepasan haknya batil, dan dia masih tetap

memiliki hak terhadap sytf'abnya pada seluruh bagian kongsi,

karena ketika pelepasan sgfah belum sempuma, maka stahrsnya

batil. Dan pendapat inilah yang dikatakan oleh Abu Yusuf.

Kedua, dan ini pendapat Abu Al Abbas bin Syraij bahwa

pelepasan (hak) itu sah dalam hal apapun, dan pendapat ini juga

yang dikatakan oleh Muhammad bin Al Hasan.
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Cabang: Jika seseorang mendapatkan hak syufah karena

(penjualan baEan) perkongsian mitranSa, lalu dia menjual

bagiannya sebelum mengambil suf'abnya atau meninggalkannya,

maka kondisinya saat menjualnya tidak terlepas dari dua hal; dia

menjual bagiannya sebelum mengetahui bahwa dia memiliki hak

sytfah atau dia menjualnya setelah mengetahui bahwa dia

mendapatkan hak sgf'ah. Jika dia menjual bagiannya setelah dia

mengetahui memiliki hak sjtufah, maka tidak ada s5ruf'ah

unfuknya, karena makna yang mev,rajibkan adanya hak syfah
seperti buruknya perkongsian dan rasa takut sulitrrya pembagian

kongsi telah hilang dengan adanya penjualan bagiannya dan

hilangnya kepemilikan. Maka berdasarkan ini, jika dia menjual

bagiannya, maka berkenaan pembatalan hak syf'abn5ra ada dua

pendapat sebagaimana oftmg yang merelakan sebagian syufalr
nya:

Salah sah.rnya; Hak syufabnya tidak batal, dia tetap berhak

mendapat hak syuf'abnya, karena sryfah tidak dapat dimiliki

dengan sedikit kepemilikan sebagaimana halngra ia dapat dirniliki

dengan banyak kepemilikan. Adapun jika dia menjual bagiannya

sebelum dia tahu memiliki hak syuf'ah, maka berkenaan batalnya

hak sgfahuntuk dirinya ada dua pendapat:

a. Pendapat Abu Al Abbas bin As-Suraij, dia

menyatakan bahwa batal, karena dia

menjual kepemilikan png dimaksud dengan hak

s5rufah, sebagaimana dia memiliki manfaatrya.

b. Pendapat yang dipaparkan oleh Abu Hamid Al
Asfarayini, dia menyatakan bahwa dia tetap

berhak atas syf'alrnya, karena dia telah

memilikinSn, dan penjualan bagiannya sebelum
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dia tahu memiliki hak syufah bukanlah

merupakan benh-rk pelepasan hak syf'alrnya'

Dan pendapat kedua yang lebih shahih'

Jll<a syafi' mengetahui adanya penjualan, lalu dikatakan

kepadanya bahwa harga jualnya seribu dirham, sehingga dia

merelakan hak s5ruf'alrnya, kemudian diketahui bahwa harganya

adalah seratus dinar, maka dia tetap memiliki hak syuf'ah dan

yang pelepasan hak sytfah terdahulu tidak berpengaruh apa-apa'

sebab dia melepaskan hak qaf'al>nya karena merasa tidak

mampu membayar sebanyak dirham tersebut. Demikian pula

halnya jika dikatakan padanya bahwa harga jualnya serafus dinar,

lalu dia merelakan hak sytf'aftnya, kemudian diketahui bahwa ia

duual dengan harga seribu dirham, maka dia tetap berhak atas

s5ruf'alroya-

Abu Yusuf mengatakant Jika nilai seribu dirham sama

dengan serafus dinar keatas, maka tidak ada hak syuf'ahuntuknya,

namun jika nilainya itu lebih kecil, maka dia berhak mendapat hak

sytfah, para sahabat kami telah keliru dalam hal ini.

Jika ada banyak syafi', AsySyafi'i mengatakan: Jika salah

sahr syaft' mengambil semua bagian dengan seluruh harga

penjualan, lalu datang spfr' yang kedua, hendaknya dia

mengambil darinya setengah bagian dengan setengah harga

penjualan, lalu jika datang syafi' yang ketiga, hendaknya dia

mengambil sepertiga bagiannya dengan sepertiga harganya agar

mereka sama dalam hal itu. Gambarannya; sahr rumah dimiliki

oleh empat orang mitra kongsi, lalu salah seorang mereka menjual

bagiannya kepada selain kolega mitranya, maka syi'ah di

dalamnya diwajibkan bagi seluruh mitranya yang tiga. Jika mereka

semua hadir dan sebagian mereka meminta hak syufah tanpa
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sebagian lainnya, maka diberikanlah hak s5ruf'ah bagi yang

meminta dan dibatalkan syi'ah bagi orang yang merelakannya.

Yang rneminta hak sytf'ah berhak mengambil seluruh bagian

kongsi dengan sytf'alrnya dan dia tidak boleh membagi-baginya

dengan mengambil sepertiganya, karena di dalamnya dapat

memisahkan akad jual beli.

Jika mereka semua tidak ada, maka mereka semua berhak

terhadap sytf'ah mereka selama mereka tidak merelakannya. Jika

pembeli mengklaim bahwa salah satu mereka merelakan hak

sgf'almya, maka klaimnya tidak didengarkan, karena mitranya

yang lain berhak mengambil seluruh bagian, sehingga klaim

pembeli tersebut tidak bermakna apa-apa. Tapi jika dua mitra

dalam.konggi tersebut mengklaim bahwa mitua yang ketiga dari

mereka merelakan hak sytf'alrnya. maka klaim kedua mitra

tersebut didengar, karena dalam klaim tersebut terdapat

pemenuhan haknya atas kedua mitra tersebut dan hendaknya dia

meminta keduanya bersumpah. Sementara ifu kesaksian pembeli

yang mengklaim bahwa salah sahr mitra telah melepaskan hak

sjai'abnya tidak didengar, karena dalam kesaksian tersebut spfi'
tidak dapat meminta hak sytf'abnya.

Jika pembeli mengklaim bahwa ketiga miha tersebut

melepaskan hak sytfalrnya, maka dia berhak meminta mereka

bersumpah, jika mereka tidak mau bersumpah, maka sumpah ifu

dikembalikan padanya dan hak sytfah mereka pun gugur. Jika

salah satu dari ketiga mitra tersebut bersumpah, namun dua miba

lainnya enggan bersumpah, maka tidak ditolak sumpah keduanya

terhadap pembeli karena telah enggan bersumpah, karena

pelepasan hak sytf'ah bagian sJafi' (mitra) adalah yang

mewajibkan meninggalkan hak syuf'ah pada pembeli sementara

yang tidak melepaskan haknya dia berhak mengambilnlra.
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Kemudian tidak ada yang dilakukan oleh orang yang bersumpah

tetap meminta hak syuf'ah pada seluruh bagian, kecuali dia juga

bersumpah bahwa dua mitra lainnya telah melepaskan hak
s5ntf'al>nya. Jika dia bersumpah maka dia berhak mengambil

seluruh bagian kongsi, tapi jika dia enggan bersumpah maka dia
hanya berhak mengambil bagtannya saja, dan dua miba yang

enggan bersumpah juga berhak mengambil sesuai bagiannya saja.

Asy-Syafi'i mengatakan: Jika dua mitoa membagi bagian

kongsi, maka mitra yang ketiga berhak membatalkan pembagian

dua mitra tersebut. Dan ini sebagaimana yang dia katakan bahwa
jika bagian kongsi yang d[ual itu milik tiga orang mitra
perkongsian, lalu dua orang hadir (saat telah terjual), lalu mereka

berdua mengambil bagian antara keduanya karena tidak adanya

mitra yang ketiga, maka keduanya dilarang membagi bagian

tersebut, karena pada bagian tersebut terdapat hak mika keduanya
yang sedang tidak ada yang disertai dengan saham yang dia miliki
pada kepemilikan yang lama (terdahulu). Jika dua mitra itu
membaginya, maka pembagian ifu batil. [-alu jika mitra ketiga

datang dan melepaskan hak s5ruf'abnya, maka pembagian

sebelumnya tersebut tidak sah, karena pembagian tersebut fasid.

Jika dua orang mitra (sya{il yang hadir ingin menjual apa
yang mereka miliki dalam kepemilikan yang terdahulu (yang lama)

dan tidak mengambll syuf'ah yang baru, maka keduanya tidak
dilarang melakukan ihr karena mitra yang tidak ada tetap memiliki
hak dan mampu mengambilnya dengan dua akad apa pun yang

dia mau. Jika mitra yang tidak ada telah hadir, sementara kedua

mitranya telah menjual yang telah mereka ambil dengan syuf'ah,

maka dia (mitra yang baru datang) diberikan pilihan antara

mengambil dua syuf'ah tersebut, mengambil sgfah yang pertama
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dan merelakan hak syufah yang kedua, atau mengambil yang

kedua lalu merelakan hak syuf'ahyang pertama.

Jika dia ingin mengambil bagiannya dengan kedua sytfab
nya, maka dia mengambil yang pertama sepertiga bagian dan

batallah jual beli di dalamnya. Dan mengambil yang kedua

setengah bagian yang tersisa, yaitu sepertiga bagian kongsi, karena

dia mengambil dua s5rufah, maka dia dipersilahkan unfuk

mengambil sepertiga bagian dengan &n syuf'ah-

Jika dia ingin mengambil dengan s5rufbh yang kedua dan

merelakan syufahyang pertama, maka sah hukum penjualan pada

seluruh baEan (kongsi), dan hendaknya dia mengambil setengah

bagian kongsi seluruhnya, karena dia mengambil dua sryfah-

Jika dia ingin mengambil dengan sytfah yang pertama dan

merelakan sytf'alrnya yang kedua, maka hendaknya dia

mengambil sepertiga bagian kongsi, karena dia telah mengambil

sepertiga syufah.

Jika dia lebih suka mengambilnya dengan hak sytf'abnya

yang kedua, maka penjualan pada seluruh bagian kongsi hukum

sah, dan dia berhak mengambil seluruhnya dengan syfahtersebut

karena dia sahr syafi'. Jika dia ingin mengambilnya(bagian kongsi)

dengan dua hak syufah, maka dia hendaknya mengambil

sepertiga bagian dengan syuf'abnya yang pertama, dan batallah

penjualan di dalamnya, dan sah hukum dtra pertiganya pada milik

keduanya dengan kepemilikan yang lama, dan dia mengambilnya

dengan syufalrnya yang kedua.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan: Jika dua orang lelaki

mewarisi bagian kongsi, lalu salah satu keduanya meninggal dan
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dia memiliki dua orang anak, kemudian salah safu anak tersebut

menjual bagiannya, Ialu saudaranya ingin menuntut hak syuf'alt

tanpa pamannya, maka status keduanya sama, karena keduanya

adalah mitra perkongsian dalam sytf'ah (bagian kongsi) tersebut.

Al Muzani mengatakan: Ini adalah pendapat yang paling

shahih dari dua pendapatnya, bahwa saudaranya lebih berhak

dengan bagiannya.

Al Muzani mengatakan: Penyamaannya antara dua hak

sytf'ah berdasarkan apa yang dimiliki si paman atas saudara.

Gambarannya adalah satu rumah yang dimilih dua mitra

perkongsian, baik dimifrki oleh dua orang bersaudara atau dua

or.rng dari pihak 6ing, keduanp memilikinla dengan satu sebab

(sebab yang sama) atau dengan dua sebab; salah safu dari

meninggal dan meninggalkan dua orang il*, maka

rumah itu menjadi empat baEan diantara perkongsian mereka,

dua bagian untuk saudara yang masih ada dan safu bagian masing-

masing untuk dua orang yang ditinggal oleh ayahnya. Jika salah

safu anak ifu menjual bagianngra dan ifu satu bagian saja kepada

pihak asing, maka ada keberhakan s5ruf'ah di dalamnya. Apakah

hak syfah tersebut dikhr-suskan unfuk saudaranya yang lain atau

hak syf'ah tersebut dimiliki oleh saudaranya dan juga pamannya?

Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dan ini pendapat AsySyafi'i dalam Al Qadim,

beliau menyatakan bahwa saudaranya lebih berhak dengan sytf'ah

saudaranya daripada sang paman, disebabkan dua hal:

1. Keduanya (saudara dengan saudaranya) bersekufu dalam

sebab kepemilikan (sebab ayahnya meninggal),

sementara sang paman berbeda dari keduanya berkaitan
' dengan sebab kepemilikannya. Karena saudara itu
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bersekutu dalam sebabnya, maka dia lebih berhak untuk

mendapatkan hak sytfah saudaranya daripada sang

paman, karena dia berbeda sendiri dalam sebab

kepemilikannSn.

2. Kepemilikan dua saudara tersebut terkumpul saat sang

ayah masih hidup, dan inilah yrang ditetapkan oleh

hukum sosial yang berjalan sepeninggal sang ayah.

Apukah kamu tidak melihat, jika diketahui bahwa sang

alBh Snng meningg3l itu memiliki utang, maka utang ifu

dilunasi dengan dua bagan sekaligus (miliki dua

anaknya) dan tdak dilunasi dengan safu bagian si

paman.

Kedua, pendapat AqrSyafi'i yang dia utarakan dalam Al
Jadid dan sebagian dalam Al Qadim, dia menptakan bahwa

sgfah ifu saling bertautan antara saudara dan sang paman karena

dua halt

1. Ketika keduanya setara dalam perkongsian, maka

keduanSTa juga setara dalam keberhakan, sebagaimana

orang-orang yang berteda sebabngn.

2. Segala sesuahr yang diambil dengan sytf'ah maka

s5rufah itu pun dapat diambil dengannya. Telah

ditetapkan bahwa jika paman menjual bagiannya,

keduanya berkongsi dalam hak sytf'alrnya. Maka itu
mengindikasikan adanya keterkaitan keduanya dengan

syuf'alrnya.

Jika diakui pengarahan dua pendapat ini, maka jila
dikatakan bahwa saudara lebih berhak dengan syufah tersebut,

maka dia mengambilnSn sendirian tanpa sang paman. Jika saudara
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merelakan hak sytf'abnya, maka keberhakan sang paman pada
sytfah tersebut, ada dua pendapat:

1. Dia tidak memiliki hak pada sgf'ahtersebut, karena dia
telah keluar dari keberhakannya akan sytfahtersebut.

2. Dia berhak mendapat hak syufah tersebut karena
- perkongsiannya.

Akan tetapi lebih didahulukan saudam, karena bercampur-
nya sebab kepemilikan (swfah/bagran kongsi). Jika dikatakan
bahwa hak sgf'ah itu berlaku pada keduilla, maka ia dibagi dua
basan secara sarna. Inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah,
karena dua hal:

a. Hak sgf'ah itu dapat dimiliki dengan sedikit
kepemilikan sebagaimana ia juga dapat dimiliki karena
banpk kepemilikan, bahkan seandainSn salah satu dari
dua mitra memiliki safu bagian dari total sepuluh baEan,
maka dia berhak mengambil hak sytf'ah yang sembilan
lainnya dengan kepernilikan safu bagian ifu. Dan jika
baEan tersebut dia lual, maka pernilik sembilan bagian
lainnya berhak mengambilnSra. Maka ini mengharuskan
adanya kesetaraan (kesepadanan) antara dua mitra pada
kedua (bagran)nlra.

Jika masing-masing keduanSra mengaku lebih utama dari
yang lainnya dalam harta yang mempertimbangkan
jumlah kepala, bukan dengan ukuran kepemilikan,
seperti seorang hamba sahaya Snng diperkongsikan tiga
mitra, salah seorang dari tiga mita memiliki setengah
bagiannya, yang kedua memiliki sepertiganla dan yang
ketiga memiliki seperenarrrnla. [.alu jika dua orang
miha yang memiliki setengah bagian dan seperenarn
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bagian membebaskan hak-hak keduanya sekaligus,

maka bagian yang sepertiga diluruskan atas keduanya

dengan dua setengah bagian dan rnembebaskan antara

keduanya dengan rata, begifu pula dalam sytf'ah.

b. Keberhakan syuf'ah bertujuan untuk menghilangkan

kerugian, dan terkadang pemilik bagian yang lebih

sedikit mendatangkan kerugian sebagaimana pemilik

bagian yang banyak mendatangkan kerugian. Maka dari

itu harus disetarakan antara pemilik bagian yang sedikit

dengan pemilik bagian yang banyak. Sehingga

berdasarkan ini rumah tersebut dibagikan antara mereka

menjadi delapan bagian: lima bagian untuk sang paman;

yang empat bagiannya karena kepemilikannya yang

lama dan safu bagian karena hak syuf'abnya.

Sedangkan tiga bagian unhrk saudaranya; dua bagian

karena kepemilikannya yang lama dan safu bagian

karena hak syuf'abnya.

Sedangkan pendapat yang kedua, beliau (Asy-Syafi'i)

katakan dalam Al Jadid -dan inilah yang shahib, bahwa

ia dibagikan antara keduanya berdasarkan ukuran harta

keduanya yang mempertimbangkan kepemilikan. Dan

inilah yang dikatakan oleh Malik, karena dua hal'

1. Manfaat kepemilikan dibagikan sesuai ukurannya,

seperti keunfungan dalam pemiagaan dan anak

pada hewan.

2. S5rufah itu diberlakukan bagi stmfi' untuk

menghilangkan kerugian dari kepemilikan (pihak

asing) yang masuk kepadanya dengan cara yang

benar, tidak dengan kezhaliman, seperti sulitnya

pernbagian dan berkurangnya nilai setelah
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pembagian. Sedikit dan banyaknya pembagian

kyuf'ah) karena sedikit dan banyaknya kepemilikan,

maka wajib hukumnya pembagian yang merata

berdasarkan kepemilikan bukan karena kekuatan

(kekuasaan).

Adapun buruknya perkongsian, maka

kezhaliman seperti itu dapat diangkat

permasalahann5a kepada Sulthan.

Maka berdasarkan pendapat ini, hak sytf'ah

diantara keduan5a (saudara dan paman) tiga bagian;

untuk pemilik setengah (bagian kongsi) dua bagian

dan untuk pemilik seperempat (baEan kongsi) satu

bagian, sehingga seluruh rumah dibagikan diantara

keduanp menjadi tiga bagian

Adapun Al Muzani, dia memilih dari dua

perrdapat yang awal, yang menyatakart bahwa

sytfah dibagikan antara keduanya dan inilah

pendapat yang paling shahih. Sementara dari dua

pendapat berikutnya, dia rnemilih pendapat yang

menyatakan bahqa syfah dibagikan antara

keduanya dua bagian, berdalil dengan yang telah

kami paparkan dalam pembebasan (budak).

Aslr-Syirazi #b berkata: Jika pembeli bertindak
sesuafu pada bagian kongsi, kemudian datanglah qldfi',
aku melihat; iika tindakannya ifu sesuafu yang membuat
hak syruf'ah tidak dapat dimiliki, seperti diwakafkan,
dihibahkan, digadaikan dan disewakan, maka swfi'
berhak membatalkan akad, dan mengambil bagian
kongsinya, karena haknya lebih dahulu unhrk dilakukan.
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Dan bersamaan dengan berlangsungnya kemampuan
untuk bertindak dia tidak mungkin untuk
mengambiln5la, maka dia berkuasa unfuk membatalkan
akad.

Sementara jika pembeli melakukan suafu tindakan
pada bagian kongsi dengan sesuahr yang dengannya
hak st/uf'ah tetap dimilild, seperti jual beli dan mahar,
maka qafi'diberikan pilihan, antara membatalkan akad
dan mengambilnya dengan akad lpng pertama atau
dengan akad yang kedua, karena dia adalah qlafi'
dengan dua akad. Sehingga dia boleh mengambil
apapun yang dia inginkan diantara keduanya- Jika dia
menemui penjual atau mengembalikannya karena
adanya aib, maka sSnfi'berhak membatalkan iqalah darr
mengembalikan karena aib, dan mengambilnya karena
haknya lebih dahulu- Akan tetapi tidak mungkin
mengambil bagran tersebut yang disertai pembatalan
atmd (iqalahl dan mengembalikannya karena aib, maka
dia berkuasa unfuk membatalkannya-

Jika keduanya membenfuk persekufuan atas
harga jual dan dia membatalkan akad, maka stmfi'
berhak untuk mengambil dengan harga tersebut yang
mana penjual bersekufu atas ifu- Karena penjual
menetapkan kepemilikan unfuk pembeli, sementara
syafi' berhak mendapatkan sytf'ah dengan harga yang
telah diperkongsikan itu. Jika hak pembeli batal karena
perkongsian, maka hak sSnfi' tetap ada. Dan jika dia
membeli bagran kongsian dengan safu budak, dan
penjual mendapati adanya aib pada budak tersebut dan
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dia mengernbalikannya sebelum mengambil hak syuf'alr
nya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pertama, yang lebih didahulukan adalah hak
syafi', karena haknya lebih dahulu, karena ia ditetapkan
dengan akad, sementara hak penjual ditetapkan dengan
pengembalian.

Kedua, penjual lebih utama, karena dengan
mendahulukan syafi' dapat merugikan penjual dengan
gugurnlp haknya seperti mengembalikan (menolak).

Dan mu'dharat itu fidak bisa dihilangkan dengan
kemudharatan- Jika dia memberi mahar istrinya dengan
bagian perkongsian, lalu dia menthalaknya sebelum
berhubungan dan sebelum syafi' mengambilnya, maka
dalam hal ini da dua pendapat:

1- Hak si suami lebih didahulukan daripada syafi',
karena hak suami lebih kuat, sebab ia
ditetapkan oleh nash Al Qur'an, sementara
hak syafi' ditetapkan dengan khabar Ahad,
oleh karena itu hak suami lebih didahulukan.

2. }{ak sryfi' lrang lebih didahulukan, karena
haknya lebih dahulu, dan karena ia ditetapkan
dengan akad, sedangkan hak suami ditetapkan
dengan adanya thdak.

Penjelasan Hukum: Berdasarkan yang telah ditetapkan

bahwa diantara hak syafi'l<arena kepemilikan yang lama, dia boleh

membatalkan berbagai tindakan pembeli terhadap bagian kongsi

iika pembeli mengarahkannya kepada akad-akad yang tidak

melahirkan hak syufah, contohnya dia mewakafkan bagian kongsi,
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menghibahkannya, menggadaikannya atau menyewakannya.

Karena hak syafi'lebih dahulu daripada tindakan (pernbeli) yang

baru itu setelah menunaikan haknya dalam syufah. Sementara itu,

dia tidak bisa mengambil bagian kongsi selama tindakan si pembeli

masih dilaksanakan, oleh karena itu tidak ada jalan keluar daripada

membatalkan akad. Adapun jika pembeli mengarahkannya pada

akad jual beli dan mahar, maka syafi'diberikan pilihan antara dia

mengambil bagian kongsi dengan salah satu dua akad; mengambil

bagian kongsi dengan harga yang telah dibayarkan oleh si pembeli

(dahulu), atau dengan harga jual yang telah diambil oleh si pembeli

(pada pembeli berikutnya)atau dengan mahar standar.

Jika dua orang melakukan transaksi jual beli bagian kongsi,

lalu syafi'merelakan hak syufalrnya, maka tidak ada syufah di

dalamnya dengan iqalah (pembatalan akad), karena iqalah

berfungsi sebagai penghapus akad dan bukan sebagai pengambil

hak (syufah\. Sementara ih,t, syafi'tidak dapat merelakan hak

qruf'ah-nya sarnpai kedua orang tersebut saling menerima (barang

dan harganya). Maka syafi' berhak untuk membatalkan iqalah

(pembatalan akad), karena di dalamnya terdapat pengguguran hak

s5ruf'ah-nya, kemudian dia mengambil bagian kongsinya dengan

hak syuf'ah penjual.

Jika pembeli bagian kongsi telah mewakafkannya sebelum

syafi' merelakan hak syufabnya, maka syafi'berhak membatalkan

wakaf tersebut dan mengambil bagian kongsi dengan hak syuf'alr

nya. Demikian halnya jika dia menggadaikannya, maka syafi'

berhak membatalkan pegadaian tersebut dan mengambilnya

dengan hak sytf'ah. Sementara jika pembeli merryer,uakan bagian

kongsi ifu, maka syafi' diberikan pilihan antara

memberlangsungkan penyewaan dan membatalkannya. Dan tidak

batal akadnya dengan pengambilan bagian kongsi yang dilakukan
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oleh syafi', berbeda dengan pegadaian. Jika syafi'mensahkan

penyewaan, maka biaya sewa unfuk pembeli tanpa syafi', karena

dia melangsungkan akad penyewaan dalam kepemilikannya.

Jika pembeli telah menjual bagian kongsi kepada orang

lain, maka sya{i' boleh memilih antara mensahkan penjualan

tersebut dan mengambil bagian kongsi dengan hak syuf'ah dan

pembeli kedua, atau membatalkan penjualan tersebut dan

mengambil bagian kongsi dengan hak sytfah dari pembeli

pertama.

Sedangkan berkenaan mahar, terjadi pertedaan pendapat

diantara ulama; Malik dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa syafi'

berhak rnengambil bagian kongsi dengan nilainya bukan dengan

mahar standar. Dan diceritakan pula yang serupa pendapatnya

dari Asy-Syafi'i dalam Al Qadim. karena terkadang mahar ih-r

bertambah dan berkurang, sehingga ia berbeda dengan akad jual

beli. Namun pendapat ini keliru, dilihat dari dua sisi:

Pertama, adanya makna ini pada harga (barang) karena

terjadinya penambahan dan pengurangan di dalamnya, namun ifu

tidak mencegah bagian kongsi untuk dapat diambil dengan harga

yang sama. Begifu pula mahar tidak ada halangan untuk diambil

dengan nilai barang.

Kdua, bahwa semua bentuk penggantian liwadhl yans

tidak memiliki yang semisal, maka wajib hukumnya untuk

dikembalikan kepada nilai pengganti tersebut tanpa bagian kongsi

dari barang tersebut yang tidak memiliki yang semisal. Maka

mahar wajib untuk dikembalikan kepada nilainya tanpa bagian

kongsi. Jika ditetapkan bahwa ia diambil dengan mahar standar,

baik nilai standar berhadapan mahar standar lebih tinggi nilainya

atau lebih rendah, sampai jika seandainya mahar standar itu
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berbentuk dinar dan mengambil bagian kongsi dengan serafus

dinar. Maka berdasarkan ini, jika keduanya berselisih tentang

mahar standar, maka hendaknya kduanya mengangkat

permasalahan tersebut kepada hakim agar dia berijtihad dalam

mahar standamln dan menghilangkan perselisihan mereka.

C-abang: AsySyafi'i mengatakan: Jilo dia menthalaknya

sebelum berhubungan badan, maka hendaknlra dia menunhtt

setengah baEan kongsi padanya, dan ini sebagaimana yang dia

katakan: Jika suami menthalak istrinya dan dia sebelumnya telah

memberi mahar berupa safu bagian mmah, maka keadaan

penthalakan tidak terlepas dari dua kondisi; yaihr penthalakan

terjadi sebelum berhubungan atau sesudahnya. Jika dia

menthalaknya setelah berhubungan, maka dia tidak bisa menunfut

mahar yang telah dia berikan. Namun jika dia menthalaknya

sebelum berhubungan, maka dia berhak menunh:t pengembalian

setengah mahar, berdasarkan firman Allah &,

"# ;:;i ''15':t^;;3 S i;' n';i;3lL oyS

!.t '.+J
'Uika kamu mencenikan isti-istimu sebelum kanu

dengan mereka, pdahal l<amu sudah

menentukan maharryn " (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Kemudian

kondisi s5mfi'dalam kasus ini tidak terlepas dari tiga keadaan:

Keadaan pertama, dia telah mengambil swf'ah bagian

kongsi dari sang isfui, maka sang suami hams menunfut istrinya

setengah nilai bagian kongsi dalam nilai yang paling kecil dari saat
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dia memberikan mahar sampai mahar tersebut itu dicabut. Maka

keberhakannya terhadap sgf'ah karena hilangnya kepemilikannya

dengan penjualan atau hibah.

Keadan kedua, stnfi'telah merelakan hak s5atf'al>nya,

maka sang suami berhak menuntut setengah mahamya pada iski,

karena mahar tersebut masih ada di tangannya. Sementara ifu

fidak ada hak qruf'ah pada sang suami dalam setengah bagan

yang dia miliki karena penthalakan, sebab itu adalah kepemilikan

tanpa adanp pengganti.

Keadaan ketiga, s5nfi'belum merelakan hak syufabnya

dan belum mengambil hak sytfalmya sampai si suami menthalak

istinya karena adanya halangan yang berkepanjangan

menimpanya, maka siapa yang l€bih berhak diantara keduanya

yang mendapat hak syf'ali? Dalam hal ini ada dua pendapat;

1. Si suami lebih berhak mendapatkan sytf'ah daripada

stmfi', karena haknya ditetapkan dengan nash N Qur'an yang

bersifat pasti, sementara hak s5mfi'ditetapkan dengan pendalilan

khabar Ahad, sehingga ia bersifat zhanni. Dan yang bersifat qath'i

itu dapat membantah yang bersifut zhanni. Maka berdasarkan ini

sang suami kembali dengan mernbaun setengah baEan kongsi,

kemudian setelah itr.t s5mfi'dib€rikan pilihan setelah itu untuk

mengambil setengah bagian yang lainnya dengan setengah mahar

semisal (standar).

2. S5nfi'lebih berhak daripada si suami, karena dua hal:

a. Karena suami kembali dari bagian kongsi kepada

pengganti, sementara syafi' Udak kembali darinya kepada

pengganti.
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b. Hak suami datang kemudian, sementara hak syafi'ada

Iebih dulu. Maka berdasarkan ini, (bagian kongsi) ditawarkan

kepada syafi', iika dia mengambilnya, rnaka suami harus menturhrt

pada si istri setengah nilai (mahar/bagian yang telah dia berikan).

Sementara jika syafi' meninggalkannya, maka si suami boleh

pulang dengan membawa setengah (bagran kongsi).

Sebagian sahabat kami pengklaim bahwa difteluarkannya

pendapat ini berkenaan perselisihan'rmereka dalam setengah

mahar, apalrah dimiliki oleh sang suami karena sebab penthalakan

atau kepemilikan? Jika dikatakan batrwa hak tersebut ada karena

penthalakan, maka dia lebih berhak daripada syafi'. Sedang jika

karena kepemilikan, mgka syafi' yanglebih berhak.

AslrSyirazi e berkata: Jika pembeli membeli
bagran kongsi sementara qtafi' sedang tidak ada, lalu
perwakilannya memberikan baglan kongsi atau
permasalahan tersebut diangkat kepada hakim, lalu
hakim membagi bagran kongsi ifu, lalu si pembeli
menanam pohon dan membangun bangunan.
Kemudian st syafi' datang atau diperlihatkan padanya
harga yang banyak, lalu dia membagi baEan kongsi
tersebut, kemudian si pembeli menanarn pohon dan
membangun bangunan, kemudian yang terlihat adalah
kebalikannya dan dia ingin mengambilnSn. Jika pembeli
memilih unfuk memindahkan pepohonan dan
bangunan, maka ifu tidak dilarang, karena ifu miliknya,
sehingga dia berkuasa memindahkannya dan dia tidak
harus meratakan tanahnya, karena dia tidak melakukan
pelanggaran (pada baEan kongsi).
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Dan iika dia tidak memilih opsi pemindahan

pepohonan dan bangunan, maka qtafi'boleh memilih

antara mengambil bagian kongsi dengan membayar

harga jual (yang dibeli pembeli) serta memba3Tar nilai
pepohonan (penanaman) dan bangunan, atau

pepohonan dan bangt nan itu dipindatrkan dan dia

harus mengganti nilai (kerugian) akibat pencabutan,

karena Nabi ,# bersabda, it:t {t ';? 1 'mak bld,
nelakul<an Wng blnip &n nembh@an onng
tain.' Dan kenrgian trah terhapus dari lredrranp

lccuali dengan cara tersehrt.

Pasal: Jilra seorang pernbeh membeli bagian

kongsi, lalu teriadi penarrbahan saat di tangann3Ta

sebelum diambil oleh sgafi', aku rnelihat; iilra
penambahannlra ifu ternrasr.lk barang l7arg fidak dapat

dipisahlran seperti fadl (anak induk pohon yang

ditanam) iika telah paniang dan Penfr, mal{a stafi'
berhak merrgarnbil bqian tersebut dengan seftgqh

tambahann ra, karena segala seslat6 tdak terpisah ihr

mengikuti asalnya dalam kepemilikan, sebagaimana ia

mengikutinSn saat dikembalilran karena adarryp aib- Jika

barang tersebut termasuk barang l,ang dapat dipisatrkan

seperti buah-buahan; iilra buahn5p itu tampak ielas,
maka qnfi' tdak memiliki hak pada buah tersebut,

karena buah-buahan yang tampak ielas tidak mengikuti

asalnya sebagaimana kita katalon berkenaan

pengembalian barang karena adanln aib- Jika buah

tersebut tidak tampak ielas, maka ada dua pendapat;

Asy-Syafi'i berkata dalam N Qadim, 'Maka buah

tersebut mengikuti asalnya, sebagaimana ia iuga ikut

2go ll ,ql uoj^u'SyorahAl Muhadzdzab



dalam jual beli." Sementara dalam AI Jadid dia berkata,
"Buah-buahan ifu tidak mengikuti pangkalnya, karena
ia adalah kepemilikan tanpa adanya saling ridha,
sehingga tidak diambil kecuali yang masuk dalam akad.
Ia berbeda dengan jual beli, karena ia kepemilikan atas
dasar saling ridha. Ditetapkan di dalamnya berdasarkan
pengecualian, jika tidak diberikan pengecualian maka ia
mengikuti pangkalnln. "

Pasal: Jika syafi'ingin mengambil bagian kongsi,
dia berkuasa mengambilnya tanpa kepufusan sang
hakim, karena hak qruf'ah ditetapkan oleh nash dan
ijmak ulama, sehingga ia tidak membufuhkan keputusan
hakim, sebagaimana halnya pengembalian barang
karena adanya aib- Jika baglan kongsi tersebut ada di
tangan pembeli, maka dia berhak mengambilnya
darinya. Sernentara jika ia ada di tangan penjual, maka
dalam hal ini ada dua pendapat; pertama, dia boleh
mengambil darinya, karena ifu adalah miliknya,
sehingga dia berkuasa mengambilnp, sarna halnf iika
ia ada di tangan pembeli. Kedua, dia tidak boleh
mengambil darinya, akan tetapi dia memaksa pembeli
untuk mengambilnya, kemudian dia mengambil bagian
tersebut darinya, karena mengambil bagran kongsi dari
penjual dapat menggugurkan hak syuf'ah, karena
penyerahan dengan ifu hilang, dan fidak adanya
penyerahan mengharuskan batalnya akad. Dan iika
akad itu batal, maka hak syfhfi pun menjadi gugur dan
segala sesuafu yang ketetapannSn dapat [Jugur, maka
gugur akadn5n.
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Pasal: Syafi' memiliki bagian kongsi dengan

mengambilnya, karena dia memiliki harta dengan cara

paksa, sehingga terladinya kepemilikan di dalamnya

dengan cara mengambilnya, seperti memiliki hal-hal
yang mubah- Dan di dalamnSTa tidak dapat ditetapkan
dengan khigrar sgrarat, karena qTarat hattyo dapat
ditetapkan dengan kepemilikan hak pilih, sernentara

bagian kongsi diambil dengan paksa, sehingga fidak sah

adanlp syarat khiyardi dalamnya-

Apakah bisa ditetapkan lfiiyar majelis baginSn?

Dalam hal ini ada dtra perdapat;

Pertama, dapat ditetapkan khiyar majelis, karena

ia adalah kepemilikan harta dengan membayar harga

iual, maka ditetapkan khiyTarmaielis di dalamnya seperti

iual beli.

Kedua, tidak dapat ditetapkan khiyar maielis,

karena ia (tyuf'uhl adalah penghapusan kepemilikan
unhrk menghilangkan kerugian, oleh karena ifu fidak
bisa ditetapkan di dalamnya khiynr majehs seperti
pengembalian barang karena adanya aib.

Pasal: Jika dia menemukan aib pada bagran

kongsi, maka dia berhak mengembalikannya, karena dia

memiliki bagran tersebut dengan membayar harga jual,

maka ditetapkan untukngp mengembalikannya karena

adanya aib, statusnya sebagaimana pembeli dalam iual
beli. Jika dia mengeluarkan kepemilikan, maka dia

berhak menunfut pembeli unfuk meniaminnya, karena

dia mengambilnya berdasarkan bahwa ia miliknya-
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Sehingga dia berhak menunfut jaminan padanya sama
halnya seandainya dia membelinya darinya.

Penjelasan Hukum: Jika pembeli mengambil bagian
kongsi dan membuat sebuah bangunan, maka dikatakan kepada
syafi', "Jika kamu berminat maka ambillah bagian kongsi tersebut
dengan membayar harga jualnya dan ambillah bangunan tersebut
dengan nilainya, jika tidak berminat maka tinggalkanlah! Karena
dia membangunnya tanpa membuat pelanggaran, sehingga apa
yang telah dia bangun tidak dihancurkan."

Al Muzani berkata, "lni keliru, bagaimana dia tidak berbuat
pelanggaran sementara dia telah membangun di atas tanah yang di
dalamnya terdapat perkongsian." Padahal seandainya gnfi' trdak
memiliki perkongsian pada bagian tanah tersebut, maka dia
bukanlah seorang syafi'.

Gambaran permasalahan ini; seorang lelaki membeli satu
bagian dari suafu mmah, lalu sJnfi' memberikan bagiannya,
kemudian pembeli mendirikan bangunan pada bagiannya sendiri,
lalu datanglah seorang sJmfi'meminta hak s5ruf'abnya, maka
dalam kasus ini Asysyaf i berpendapat, "Dikatakan kepada sjaft',
'Jika kamu berminat maka ambillah bagian kongsi tersebut dengan
membayar harga jualnya dan dengan membayar nilai bangunan
yang telah berdiri'. Dan dia tidak bisa memaksa pembeli untuk
memindahkan bangunan tersebut, karena dia rnembangunnya
tanpa melanggar apapun, begifu pula halnya dengan tanah yang
memanfaatkannya dengan menana.minya. "

Al Muzani berkata, "lni kekeliruan yang dilakukan oleh Asy-
Syafi'i, karena jika pembagian terjadi oleh syafil maka batallah
hak syufal>nya dan sah hukum pembagian kongsi tersebut. Dan
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jlka syafi' tidak membaginya, maka pembagian tersebut batal dan

hak syuf'ah wajib berlaku padanya. Oleh karena itu tidak dapat

berkumpul sahnya pembagian kongsi dengan berlangsungnya hak

syuf'ah." Dengan inilah Al Muzani menentang pendapat Asy-

Syafi'i dengan menafikan keberlangsungan hak sytfah bersamaan

dengan sahnya pembagian bagtan kongsi. Dia keliru. Karena

terkadang pembagian kongsi tetap sah bersamaan dengan

berlangsungnya hak syf'ahpada afii; dari lima sisi:

Pertama, syafi' tidak ada dan dia mq,rakilkan pembagian

perkongsian kepada wakilnya, lalu pembeli meminta bagiannya

kepada si wakil atas apa yang dia beli. Maka si wakil boleh

memberi bagiannya karena dia dikumakan untuk membagi

perkongsian. Dan dia tidak boleh menunfut hak sytf'ah pada si

pembeli, karena dia tidak diberikan kuasa untuk mengambil hak

syufbh- Sementara syafi'tetap berada atas hak sytf'alrnya setelah

pembagian perkongsian, dan pembeli tidak berbuat pelanggan

dengan membangun di atas bagiannya.

Kedua, syaft' yang tidak ada itu tidak memiliki wakil yang

dia kuasakan unhrk membagi perkongsian, lalu pembeli enggan

memperkarakan permasalahan tersebut, nalnun dia meminta

padanya unhrk mengambil bagian dat', syafi', maka sang hakim

boleh memberikan bagian pembeli. Jika ketidakberadaan mitra itu

jauh, dan dia tidak bisa mengambilkannya untuk yang tidak ada ihr

dengan hak syuf'ah, kecuali kepada maula atasnya. Sementara itu

hak sytfah orang yang tidak ada tidak batal karena pembagian

yang dilakukan oleh hakim darinya. Sementara pembeli tidak

melakukan pelanggaran dengan membuat bangunan.

Ketiga, pembeli menyebutkan harga bagian kongsi yang

mahal, lalu syafi'merelakan hak syufal'rnya karena mahalnya
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harga jual kongsi dan dia membagikan bagian kongsi tersebut.

Kemudian diketahui bahwa harga jual bagian kongsi tersebut lebih

kecil daripada yang disebutkan oleh pembeli. Maka dalam kasus ini
hukum pembagian kongsinya sah dan hak syuf'ah tetap berlaku

bagi syafi'. Pembeli tidak melakukan pelanggaran dengan

mendirikan bangunan di atas bagian kongsi, karena dusta yang dia

lakukan adalah benfuk pelanggaran dalam perkataannya bukan

dalam pembagian kongsi dan bangunan yang dia dirikan. Maka dia

seperti orang yang membeli sebuah rumah dengan suatu harga

yang telah ditutupi aibnya, kemudian dia membangunnya, dan

penjual rnendapati aib dalam harga, maka wajib baginya jika dia

mengernbalikan karena aib dan meminta dikembalikannya rumah
untuk membayar nilai bangunan kepada pembeli. Karena

bangunan bukan merupakan pelanggaran dalam pertuatan, rneski

dia telah menutup aib dengan berdusta dalam perkataannya.

Keempat, pembeli mengingkari pembelian dan

mengklaim bahwa dia mendapat bagian kongsi dari hibah, maka
perkataan yang diterima adalah perkataannya yang disertai dengan

sumpahnya dan dia tidak r,vajib memberikan hak syf'ah secara

zhahir. Sehingga miba memberinya bagian kongsi dan dia

membangun di atas bagian kongsi tersebut. Lalu setelah dia
mendirikan bangunan, datang sebuah bukti yang menunjukkan

bahwa dia membelinya, maka sryf'ah sya{i' tetap berlaku

bersamaan dengan sahnya pembagian kongsi. Dia tidak
melakukan pelanggaran dengan mendirikan bangunan bersamaan

dengan dia tidak mau membelinya, karena dia melakukan
pelanggaran dalam perkataan tanpa perbuatannya.

Kelima, yang berstatus syafi'adalah seorang anak kecil

atau orang gila, lalu walinya menahan untuk meminta hak sryf'alr
nya sementara pembeli memberikan bagian (sytfalrnya).
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Kemudian di masa berikutnya anak kecil itu telah baligh dan yang

gila kembali sadar, maka keduanya tetap berhak mendapat hak

syufah bersamaan dengan sahnya pembagian bagian kongsi.

Penahanan meminta hak sytf'ah oleh wali keduanya tidak

membatalkan pembagian bagian kongsi, dan pembagiannya pun

tidak membatalkan hak sytf'ah.

Jika sah pembagian kongsi bersamaan dengan

berlangsungnya hak sytf'ah dari berbagai lima sisi ini dan batalnya

bantahan Al Muzani, maka pembeli tidak dapat dipaksa untuk

memindahkan bangunannya dan dikatakan kepada syafi', "Jika

kamu berminat maka kamu boleh mengambil bagian kongsi

dengan membayar harganya dan nilai bangunannya."

Sedangkan Abu Hanilah berpendapat: Pembeli dapat

dipaksa unfuk memindahkan bangunannya dan dia tidak berhak

mendapat nilai bangunan dari syafi'dengran dalil bahwa syafi'lebfi'r

dahulu berhak terhadap bagian kongsi daripada bangunannya,

maka kasus tersebut seperti pengambilan hak karena dirampas.

Pendapat ini keliru, karena pembeli memilikinya secara

penuh sebelum dia mengambil bagian kongsi, apakah kamu tidak

melihat dia berkuasa melakukan pengembangan? Barangsiapa

yang mendirikan bangunan di atas kepemilikannya maka dia

seperti orang yang tidak berkewajiban unfuk memberikan hak

s5ruf'ah, dan barangsiapa mendirikan bangunan di atas lahan

miliknya, maka bangunan itu tidak boleh diambil dari tangannya

dengan alasan dia telah berbuat pelanggaran dan bangunannya

dihancurkan seperti orang yang diberikan hibah, lalu dia

mendirikan bangunan, kemudian yang memberi hibah menarik

kembali yang dia hibahkan.
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Selain itu, karena sytf'ah sarana unfuk menghilangkan
kerugian, namun kerugian tersebut dihilangkan dengan kerugian
juga. Sementara ma,vajibkan pembeli unhrk menghancurkan
bangunannya adalah perbuatan yang merugikan.

Adapun jawaban yang dia paparkan bahwa itu status
pembeli (dalam kasus di atas) sebagai perampas, bedanya
perampas disebut melakukan pelanggaran karena melakukan
tindakan pada sesuatu yang tidak dia miliki, sementara pembeli

tdak disebut melakukan pelanggaran, karena dia melakukan
tindakan pada sesuatu yang dia miliki.

Cabang: AsySyafi'i mengatakan: Jilrra bagran kongsi ifu
ada pada pohon kurma, lalu ia bertambah, maka dia (pembeli)

berhak mengambil tambahannya, adapun pohon kurmanya, maka
berkenaan penjualannp fldak terlepas dari tiga bagian.

Pertama, pohon kurma tersebut d[ual secara terpisah dari
tanah, dan tidak ada hak syrrf'ah di dalamnp. Begitu pula dengan
pohon lainnlra, seperti bangwran-bangunan iika dimasukkan dalam
akad iual beli secara menyendiri, maka tdak ada hak syrf'ah di
dalamnya, karena ia termask sesuafu yang berpindah dari tanah
dan sesuatu yang dapat dipindahkan itu Udak ada hak s5ruf'ah,

seperti tanaman (benih).

Kedua, pohon kurma dijual sebagai bagan dari tanahnya,
maka dir,rnjibkan di dalamnya terdapat hak sytfah, karena pohon
kurma mengikuti tanah. Berbeda dengan tanaman (benih; seperti
gandum), ia tidak mengikuti tanah dalam penjualan dan tidak pula
mengikutinya dalam penanaman. Perbedaan antara keduanya,
penempatan tanaman (benih) dalam tanah tidak berlangsung lama
(terbatas oleh waktu panen) sedangkan penempatan pohon kurma
dan pohon-pohon lainnya berlangsung lama.
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Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan adanya hak sytf'ah

pada tanaman (benih), karena dianggap mengikuti tanah.

Ketiga, pohon kurma di;ualbersamaan dengan tempatnya

terpisah dari tanah yang tidak tertanami pohon kurma- Dalam

kasus ini berkenaan hak syufah terdapat dua pendapat, begitu

pula halnya dijualnya bangunan bersamaan dengan (tanah yang

menjadi) tempatnya, tanpa tanah yang tidak digunakan apa-apa,

kepada dua pendapat:

1. Di dalamnya terdapat hak syuf'ah, karena ia merupakan

cabang bagi pangkal yang kokoh.
' 2. Tidak ada hak syi'ah di dalamnya karena (tanah yang

menjadi) tempat pohon kurma mempakan pengikut

bagi pohon kurma itu sendiri. Ketika tidak diwajibkan

adanya lrrk syfah di dalamnya karern dijual secara

menyendiri, maka ia tidak wajib menjadi pengikut bagi

tanah tersebut.

Jika ditetapkan demikian dan yang diiual adalah bagian

kongsi dari tanah yang memiliki pohon kurma dan pepohonan

lainnya, lalu pepohonan itu bertambah setelah adanya jual beli dan

sebelum diambil hak syuf'al>nya karena tidak adanya s5nfi' atau

karena adanya halangan, maka hak qai'abnya tidak batal. Dan

keadaan penambahan (aset) tidak terlepas dari dua hal; apakah

pepohonan itu termasuk jenis pohon yang menghasilkan buah

atau tidak.

Jika penambahannya tidak menghasilkan buah, seperh fasil

(anak pohon kurma yang diambil dari induknya lalu ditanam),

maka tambahannya jika telah fumbuh tinggi dan penuh, sementara

pepohonan @harCl jika telah menjadi tebal dan lums. Maka dalam

hal ini syafi' berhak mengambilnya dengan tambahannya, karena
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segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari tambahannya, maka

ia mengikuti pangkaln5a (asalnya).

Jika tambahannya itu dapat dipisahkan dari pangkalnya,

seperti buah-buahan yang berbuah setelah akad jual beli, maka
keadaan pengambilan hak syufah darinya tidak terlepas dari dua

hal; apakah pepohonan itu berbuah karena diberi pupuk (agar

berbuah) atau tidak diberi pupuk.

Jika pohon itu berbuah karena diberi pupuk, maka tidak

ada hak bag syaft'pada buah-buahan tersebut, karena ifu adalah

milik si pembeli, karena buah-buahan yang diberi pupuk (serbuk)

tidak mengikuti pangkalnya, dan syafi' hams menempatkan buah-

buahan tersebut di atas pohon kurmanya (pohon-pohonnya)

sampai wakfu pemotongan pohon kurma.

Jika pohon itu berbuah tanpa diberi pupuk (serbuk agar
cepat berbuah), maka kepemilikan sSnfi' pada buah-buahan

tersebut ada dua pendapat;

1. Stmfi' memiliki buah-buahan tersebut, karena

bersambungnya bebuahan tersebut dengan pohonnya,

sebagaimana ia masuk ke dalam jual beli sebagai

pengikut. Dan inilah pendapatnya dalam Al Jadid. Yang
menjadi perbedaan antara sgfah dan jual beli, bahwa
jual beli adalah perpindahan kepemilikan dengan

adanya pengganti yang dilengkapi dengan saling ridha,

maka buah yang tidak diberi pupuk boleh menjadi
pengikut pohonnya dalam akad jual beli, kecuali yang

diberikan pengecualian saat akad.

Sedangkan sytfah merupakan keberhakan

mengambil kepemilikan tanpa adanya saling ridha,

sehingga dia memiliki buah tersebut kecuali yang
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disebutkan dalam akad- Dan demikianlah hukumnya

pada setiap sesuahr yang dimiliki tanpa adan5n saling

ridha, seperti sgruf'ah dan kebangknrtan (tdak punya

uang), atau tanpa adanln pengganti seperti gadaian dan

hibah; apakah buah lang Udak diberikan pupuk

mengikuti pangkalnlp? Bertenaan hal ini ada dua

pendapat berdasarkan png telah kami paparkan.

Catnng: Adapun perkahannya, 'Jika syaf ingin

mengarnbil bagian kongsin3n, maka dia berkuasa unhrk

mengarnbilnlra." Sampai akhir. Telah kami paparkan pendapat

lorni, yang mana hasilnya jilta qafi'mampu memintanla, maka

dia merniliki tiga kondisi:

a- Hendaknya dia bersegera merrinta bagian kongsinlra,

dia tetap berhak atas s5atf'abnrsa, dia tdak
membutuhkan puhrsan hakirm unhrk mengambil syufalT

n5ra. Karena hak syfal'rnya telah ditetapkan oleh aasrS

yang shahih juga marfu'dan oleh ijmak ulama. Dan

tidak ada lnng mersd*arull.la kedali Al Asham. Dan

sang hakim berhak merumggunln (qafrl sampai dia

mendatangkan bapran harga baEan kongsi safu atau

dua hari.

b. Hak pilih qafi'dalam menggunakan hak sgf'ah darr

merelakannya berdasarkan dua cara; sharih (secara

gamblang) dan /a'ridh Vtasartl. Sedangkan Abu Hanifah

berpendapat bahwa sahnya pelepasan hak syrfah
menggunakan sebagian cara b'ridh yang kuat, karena

keserupaann5a dengan an sharih.

c. Wahu kemampuan untuk mengambil hak qntfbh, darr

kami telah menjelaskannya pada setiap keadaan ini

dengan tanpa adanya penambahan. Insya Allah.
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Cabang: Jika pembeli membeli bagian kongsi berdasarkan

hak l<hipr pada keduanya (pembeli dan penjual) maka tidak ada

hak syuf'ah sampai penjual menyerahkan bagian tersebut. Jika hak
pilih hanya qntuk pembeli tanpa penjual, dan bagian tersebut telah

dikeluarkan dari kepemilikan penjual, dan di dalamnya terdapat
hak sytf'ah. Sampai akhir.

Aku katakan: I{hi5nr yang ditetapkan dalam jual beli ada

empat bagian:

a. I{hiyaral<ad.

b. I{hgarsyarat.
c. I{hgnr ru'5nh (penglihatan).

d. I{hiSr,rarb.

Yang pertama, ia adalah l<hiyarmajelis, maka tidak ada hak
sryfah di dalamnya kecuali setelah terjadi pengesahannya dengan
perpisahan (pembeli dan penjual) setelah sempumanfa akad, baik
dikatakan: bahwa kepemilikan dipindahkan dengan akad atau
dengan perpisahan bersamaan dengan dimajukannya akad, karena
tetapnya pembatalan akad bagi masing-masing keduan5n (pembeli

dan penjual) melarang bertempahya akad tersebut di antara
keduanya. Selain itu karena penjual, ketika dia tidak diharuskan
melakukan akad dengan pembeli, maka ketidakharusannya
memberlakukan hak syfah syafi' lebih utama. Jika keduanya
(pembeli dan penjual) berpisah dari kesempumaan akad dan
pengesahannya, maka qnfi'berhak unhrk mengambil hak sgf'ab
nya. Dan dengan apa spfi'menjadi pemilik bagan kongsi?

Kepada tiga pendapat berdasarkan perbedaan pendapatrya (sWfil
berkenaan kehendak pemilik.

1. Dia menjadi pemiliknla dengan akad.
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2. Dia menjadi pemilik syufbh dengan perpisahan

keduanya (pembeli dan penjual) yang disertai saling

ridha. Dan ini berdasarkan pendapat yang menyatakan

bahwa tidak berpindah kepemilikan kecuali dengan akad

dan perpisahan (penjual dan pembeli).

3. Bahwa kepemilikan syfah bersifat mauquf

(bergantung) pada kesempumaan akad dan

pengesahanrqa. Maka kesempumaannla menurriukkan

dimajukannya kepemilikan hak sylrfah dengan akad,

dan pembatalan alcad menunjukkan bahua s!/afi tdak

memiliki hak syfah dengan akad. Dan ini yang

dikatakan oleh S5nfi'i, bahwa kepernilikan itu bersifat

mauquf. Jil<a syafi'mengambil bagan kongsi (twf'alt
setehh perpisahan (antara pernbeli dan peniual) dengan

salirE ridha derrgan hulurn atau tanpa hulrurn, apakah

ditetapkan trntrknya khilrar majelis? Dalam hal ini ada

dua pendapat menumt sahabat-sahabat kami:

Pertama, dia memiliki hak khiyar majelis, karena

dia memiliki bagan kongsi (sWf'afi dengan proses

fukar-menukar, seperti iual b"li.

Kedua, dan ini adalah pendapat Sang lebih shahih.

Bahwa tdak ada hak leh$nr unfukn5a, karena

s5ntfah merupakan sarema unfuk

kerugian, seperti mengembalikan bamng karena aib

yang mana dia tidak memiliki hak khit4r setelah

pengembalian dan bLrkan seperti iual bdi lnng
dijadikan sebagai sarana unfuk perneriksaan dan

mencari keuntungan.

Adapun khiSnrryarat, maka ada tiga keadaan:
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Pertama, hak khigr tiga hari disyaratkan bagi penjual dan

pembeli.

Kedua, disyaratkan bagi penjual, namun tidak bagi pembeli.

Ketiga, disyaratkan bagi pembeli tanpa penjual. Jika hak

kh$Dr disyaratkan bagi penjual dan pembeli atau bagi penjual

tanpa pembeli, maka s5mfi'ttdakberhak mengambil bagian kongsi

dengan hak syfah selama masa khiWr tersebut selesai.

Sebagaimana yang telah kami paparkan dalam khiWrmajelis. Jika

telah sempuma jual beli antara pembeli dan penjual dengan

selesainya masa ldul r maka sjmfi' berhak mengambil hak

sjtuf'almya-

Dan dengan cara apa qnfi'murjadi pemilik strufbh (bagian

kongsi)? Dalam hal ini berdasarkan tiga pendapat png telah

dilelaskan sebelumnya. Jika hak khiSnr disyaratkan bagi pembeli

tanpa penjual, maka telah diriwayatkan oleh Al Muzani di sini
bahwa syafi' mengambilnya dengan hak sytfah. Dan pendapat ini
juga diriwayatkan oleh Ar-Rabi juga, Ar-Rabi berkata: Dan di
dalamnya terdapat pendapat lainnya yang menyatakan bahwa

sryfr'tidak berhak mengambil bagian kongsi (sytfabnya) kecuali

dengan menutup kekurangan masa khiyar. Lalu jika dikatakan

bahwa bagian kongsi tidak berpindah kecuali dengan akad dan

selesainya masa khiSmr, karena syaft'memiliki bagian kongsi dari
pembeli, sehingga dia tidak dapat memiliki bagian kongsi (sWfah)

selama pembeli tidak memiliki bagian kongsi tersebut. Dan jika

dikatakan bahwa kepemilikan telah berpindah dengan akad itu
sendiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Bahwa di dalamnya terdapat hak s5ruf'ah, karena

keterkaitan penjual dari akad terputus dan hak khiyar-

nya pembeli di dalam akad seperti khiyar-nya dalam
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pengembalian barang karena aib, sementara syafi'trdak

dilarang untuk mengambilnya. Inilah riwayat Al Muzani.

2. Tidak ada hak syuf'ah di dalamnya kecuali setelah

selesainya masa khigar, karena pembeli belum rela s5nfi'

masuk dalam masa akad jual beli. Ia berbeda dengan

khiyaraib yang ditetapkan unfuk menemukan penipuan

llang terkadang datang dari arah spft'. Dan inilah

riwayat Ar-Rabi'.

Adapun khitnr ru'gh (penglihatan) dilakukan pada kondisi

tidak adanya barang lnng dijual. Berkenaan sahnlra iual beli

dengan cara terseb,ut ada dua pendapat: Dan bercabang

berdasarkan dua pendapat tersebut perbedaan pendapat

berkenaan sahnya hak syf'ah. Adapun khilaratb, maka ia berlaku

pada bagian kongsi atau pada harga iual- Yang pertama, hak

khigrnya bagi pembeli, sementara sSmfi' berhak mengambil bagian

kongsi tersetut darinlra dengan aibnSn dan melarangnya dari

mengembalikannya. Karena pengembalian pembeli demi

memperbaiki kekelinran, dan memperbaiki yang keliru dari arah

syafi' agar dia memperoleh nilai iual barang 5nng telah dia

bayarkan. I-alu seandainp pernbeli berdamai dengan penjual

unhrk membayar ganti rugi atas dirinSn, maka synfi' berhak

mengambilnya dengan sisanSra setelah jatuhnya ganti rugi, jika

dikatakan dibolehkannya mengambil ganti rugi sebagai benhrk

perdamaian (shullltbersamaan dengan adanya barang di salah sahr

dua sisi. Dan jika dikatakan bahwa stnfi'udak boleh mengambil

seluruh nilai jualnya, dan sementara aib ifu ada di dalam harga

jualnyra, maka pembahasannya akan disebutkan di akhir bab.
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AsrT-Syirazi *u berkata: Pasal: Jika syafi'
meninggal sebelum melepaskan hak qruf'ah dan
mengarnbilnya, maka hak gnfi'alrnya berpindah
kepada ahli warisnya, karena gtafi'memegang yang dia
miliki dengan al<ad jual beli, sehingga hak tersebut
berpindah kepada ahli warisnya, sebagaimana pembeli
yang memegang barang dalam jual beli. Selain itu
karena qfirf'ah merupalon khigr unfuk menghindarkan
kerugian dari harta, maka ia pun diwariskan, seperti
pengembalian barang karena adan3Ta aib. Jilra syafi'
memiliki dua onmg ahli waris, lalu salah satu dari
keduaqp merelakan hak ryuf'al>nya maka gugurlah
haknya- namun apakah gugur hak saudaranga yang
lain? Dalam hal ini ada dua perdapat:

Pertama, haknya gugur, karena ryufalrnya safu.
Jika salah seorang qnff merelakan sebagian hak
syuf'ah, maka sebagian hak syuf'afi lainnya pun gugur.
Sebagaimana sgafi' merelakan sebagian bagian kongsi.

Kedua, tdak gugur hakn57a, karena sgafi' hanya
merelakan haknya, sehingga hak yang lainnya fidak
[lugur, sarn r halnya seandainya salah seoftmg spfi'
merelakan hakqTa.

PasaL Jika dua orang mitra yang berkongsi pada
safu rumah berselisih, lalu salah safu dari keduarrya
menuduh mitranya lpng lain bahwa dia telah membeli
bagiannlp, maka dia berhak mengambilnya dengan hak
syuf'ah- Namun mitranya lnng lain berkata, 'Akan
tetapi aku mewarisinya atau aku diberikan hibah
sehingga tidak ada hak syfah unfukmu-- Maka
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perkataan yang diterima adalah perkataan yang
tertuduh dibarengi dengan sumpahnya, karena dia
menunfut padanya kepemilikannya dengan hak sytf'ah.
Maka perkataan yang diterima adalah perkataannya,
sebagaimana seandainya dia menunfut bagiannya
padanya tanpa hak struf'ah- Jika dia tidak mau
bersumpah, maka yang menunfut harus bersumpah dan
mengambil bagiannya dengan hak stfi'ai. Sementara
berkenaan harga (iual) ada tiga pendapat:

Pertama, dikatakan kepada lnng difuntut, 'Dia
tetah menetapkan unfukmu dengan suafu harga, dan
dia mengakui hal itu. Pilihannya, apakah kamu
mengambilnya atau membebaskannya dari harga yang
kamu miliki kepadanya, sebagaimana lrang telah kami
katakan dalam pembahasan mulatab jika dia membawa
cicilan kepada fuannya, lalu dia mengklaim 'bahwa
cicilan tersebut dicuri-"

Kedua, harga iuat hendaknlp ditinggalkan di
tangan penuntut, karena dia telah menetapkannya
kepada oftmg lpng tidak menuntutnln (mengklaimnya),
maka dia menetapkannSp pada tangannya,
sebagaimana seandaingn dia menetapkan safu rumah
milik safu orang, namun orang yang ditetapkan olehnya
mendustakannya-

Ketiga, sang hakim hendaknya mengambilnya dan
memeliharanya sampai pemiliknya menunfutnya,
karena keduanya sepakat bahwa keduanya tidak
memiliki hak.
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Pasal: Jika masing-masing dari mitra tersebut
menuduh mitranya telah membeli bagiannya setelahnya
dan meminta haknya padanya dengan s5nfah, maka
perkataan yang diterima adalah perkataan masing-
masing dari keduanya, sebagaimana yang telah kami
paparkan. Jika salah seorang dari keduanya lebih dulu
dan yang dituduh bersumpah, maka itu tetap menjadi
miliknya. Kemudian jika yang bersumpah menuntut
yang lainngra, jika dia bersumpah maka kepemilikannya
tetap menjadi miliknSp. Namun jika yang pertama tidak
mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada
penuntut, iika dia bersumpah maka dia berhak terhadap
bagiannya. Jika orang yang fidak mau bersumpah
menunfut lnng lainnya setelah ifu, maka fuduhannya
tidak dapat diterima, karena tidak ada kepemilikan yang
tersisa yang dengannya dia berhak mendapat
s5ruf'ah.

Penjelasan Hukum: Pada pasal sebelumnya telah

dibahas berkenaan diwariskannya hak syufah, jika benar apa yang

telah kami paparkan, maka meninggalnya sSnfi' tidak terlepas dari

dua keadaan; apakah meninggal sebelum jual beli atau setelah jual

beli. Jika kematian syaft'terjadi sebelum jual beli, maka hak

syfah terjadi pada kepemilikan ahli waris, dan Snng diwarisi tidak

memiliki hak di dalamnya karena lebih dahulu meninggalnya swfi'
daripada jual beli, kemudian bagiannya dimiliki oleh seluruh orang

yang memiliki harta waris, dan di dalamn5ra ada dua pendapat:

Pertama, hak sgfalrnya dibagi diantara mereka sesuai

dengan harta warisan mereka, bagi ishi seperdelapannya dan

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,0,



untuk anak sisanya. Dan berdasarkan ini, jika salah sahr ahli waris
merelakan haknya maka tidak gugur hak orang yang tidak
merelakannya. Dan bagi ahli waris yang mendapatkan sisa warisan

-meski satu bagian- berhak unfuk mengambil seluruh syufbh
seperti pembelian. Jika sebagian mereka merelakan hak s5ruf'ab

n5n, maka haknya dikembalikan kepada ahli r,lraris yang tersisa.

Jika syafi' meninggal setelah jual beli, maka dia telah
memiliki tl'rik syuf'al>nya karena jual beli, dan berpindah darinya
karena kematian kepada ahli warisnya. Dan ahli waris
menyetarakannya dengan nasab dan sebab, bagian tersebut (hak

syi'ah tersebut) dibagikan diantara mereka sesuai dengan
warisannya- Bagr sang istri seperdelapann5ra dan sisanSp unfuk
anak berdmarkan safu perrdapat. Karena mereka mengambil hak
syi'ah tersebut dari mayit mereka, sehingga ia dibagikan diantara
mqeka sesuai dengan r,lrarisan lrang mereka dapatkan- Dan
penakuilanr4p sebagaimana yang dinukil oleh AI Muzani dari Asy
Syafi'i bahwa istri dan anaknya dalam hal tersebut memiliki bagian
yang sama- Malsudnp keberhakan kedunya unfuk semua ahli
waris, ia tidak dikhususkan unfuk sebagian tanpa s€bagian lainnln.
Al Maurardi mengatakan: Sebagian sahabat kami telah keliru,
meriwagratkan dalam hal itu kepada dua pendapat dan menjadikan

Sang dinukil oleh Al Muzani salah sahr dari dua pendapat;

Pertama, berdasarkan ini jika ada salah safu ahli waris
datang meminta hak qruf'ah, maka dipufuskan unfuknya
mendapatkan seluruh hak sytf'ah.

Kedua, ini pendapat png lebih shahih, bahwa hak syfatt
tersebut tidak dikembalikan kepada orang yang masih ada (yang

tersisa), karena mereka semua dalam saht s5ai'ah. Dan mereka

tidaklah seperti mitra perkongsian yang mana masing-masing
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mereka mempakan stmfi' independen. OIeh karena ifu, jika datang

salah seorang ahli waris meminta hak sytfah maka dia tidak

diberikan sesuafu apa pun sampai mereka semua berkumpul. Jika

salah seorang mereka merelakan haknya, maka apakah hak

syufah yang lainnya menjadi batal? Berdasarkan ini ada dua

pendapat:

Pertama, pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, yang

menyatakan bahwa hak sytf'alrnya menjadi batal dan gugur hak

orang yang tidak merelakan hak sytfalrnya, karena sgfah
mereka safu, jika salah seorang mereka merelakannya maka

syfah yang lainnya pun menjadi batal. Sebagaimana seorang

stmfr' jika dia merelakan sebagian syuf'abnya, maka gugur pula

selunfi bagian s5ruf'abnya.

Kedua, ini pendapat yang dikatakan oleh Abu Hamid Al
Isfarayini, dia menyatakan bahwa orang yang tidak merelakan hak

qruf'alrnya boleh mengambil hak syuf'abnya sesuai dengan

warisannya. Dan penghapusan hak syufah oleh selainnya tidak

dapat membatalkan haknya, berbeda dengan syufah safu orang,

jika dia merelakan sebagian hak sytf'abnya, karena safu orang

yang memiliki hak syuf'ah berhak mengambil semua hak syufalr
nya, maka dari itu perelaan hak sytf'alrnya terhadap sebagian

sytfah dapat menggugurkan seluruh sgntf'abnya. Dan bukanlah

seperti itu yang terjadi pada salah safu ahli waris, karena dia tidak

memiliki hak sytfah kecuali sesuai ulmran haknya, sehingga

pelepasan hak sgf'ahselainnya tidak membatalkan haknya.

Cabang: Jika seorang mitra menuduh mitranya dengan

berkata, "Kamu telah membeli bagianmu dari Amr, maka aku

berhak mendapat hak syufalrnya." [-alu Amr membenarkannya,
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namun si mitra mengingkari hal tersebut, dengan berkata,
"Bahkan aku mewarisinya dari ayahku." Lalu yang menunfut
mendatangkan sebuah bukti yang menyatakan bahwa bagian
tersebut dahulu milik Amr, maka hak syfah tidak dapat
ditetapkan dengan cara seperti itu. Sedangkan Muhammad bin Al
Hasan berpendapat bahwa cara tersebut dapat menetapkan
adanya hak s5ruf'ah. Dan dikatakan kepada mitra yang dituntut,
"Kamu menyerahkan bagian tersebut kepadanya dan mengambil
harga jual bagian tersebut, atau kamu mengembalikannya kepada
penjual, lalu s5nft'mengambil dari keduanSra, karena keduanya
bersaksi bahwa bagian tersebut milik Amr, maka seolah-olah
keduanya menyaksikan iual beli."

Jika sya{i' menuduh sebagian mitranya dengan berkata,
'Kamu telah membeli bagianmu, maka aku berhak mengambilnya
dengan hak syttf'ah." Maka dia perlu menuliskan (menguatkan)

berbagai tuduhannya, lalu menetapkan tempat yang di dalamnya
terdapat bagian kongsi; menyebutkan bagian kongsi dan harganya,
serta mengklaim adanya swfah dalam baEan tersebut. Jika dia
telah berbuat ihr semua, maka yang dituduh (dituntut) diberikan
pertanyaan perihal tersebut, jika dia mengakuinya, maka dia harus
memberikan hak syf'ah untuk yang menuntut. Tapi jika dia
mengingkari dengan berkata, "Aku menerimanya sebagai hibah
atau aku mewarisinya, maka kamu tidak berhak mendapat syuf'ah
dalam bagian tersebut." Maka perkataan yang diterima adalah
perkataan orang yang menafikan adanya hak sytfah,
sebagaimana halnya jika dia menuntut bagiannya tanpa adanya
hak syfah. Jika dia bersumpah, maka dia terbebas dari tuntutan,
narnun jika dia enggan bersumpah, maka dia hanrs memberikan
hak sytfah pada yang menuntut. Jika dia berkata, "Kamu tidak
memiliki hak s5ruf'ah." Maka perkataan yang diterima adalah
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perkataannya yang disertai dengan sumpahnya, dan sumpahnya

sesuai dengan perkataannya dalam mengingkari adanya hak

sytfah. Jika dia enggan bersumpah dan ditetapkan bahwa dia

wajib memberikan syrufah, maka ditawarkan kepadanya harga jual

bagian kongsi tersebut, jika dia mengambilnya maka bagian

tersebut diserahkan padanya. Namun iika dia berkata, "Aku tidak

memilikinya (unhrk membayar harga irnl bagan kongsi)." Maka di

dalamnya terdapat beberapa opsi:

1. Bagian kongsi tersebut ditetapkan di tangan qafi'
sampar pembeli mengklaimnSn, lalu bagian itu

diserahkan kepadanya, sebagaimana halnya seandainya

dia mengakui sebuah rumah milikngra, nalnun kemudian

dia mengingkarinp.

Sang hakim mengambil bagian tersebut, lalu

menjaganya untuk pemiliknya sampai pembeli

menunfutnya. Ketika dia menunfutnya, maka bagian

tersebut diberikan kepadanya.

Dikatakan kepadanya, "Apakah kamu memegangnya

atau melepaskannya-" Seperti hran budak mukatab, jrka

budak mukaAb mendatanginya dengan membawa harta

mul<abbah, namun dia (si fuan) mengklaim bahwa itu

haram. Lalu sang hakim memilih pendapat ini, dan ini

bertentangan dengan budak mukatab, karena fuannya

menunfutrya unhrk melunasi dari selain yang bukan dia

bawa, maka ifu tdak menghanrskan pengharaman apa

yang dia bawa. Dan ini bukanlah Snng dipinta oleh s5afi'

sarna sekali. Maka sq/o15nnya dibebankan

pembebasan4n dari apa 1Bng tidak dia klaim. Dan

pendapat yang pertama lebih utama, dan inilah

2.

3.
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pendapat yang dikatakan oleh kalangan ma&hab
Hanabilah.

Cabang: Jika satu rumah dimiliki oleh dua orang (mitra),

lalu masing-masing keduanya mengklaim pada yang lainnya bahwa
dia berhak atas apa yang ada di tangannya dengan hak sgf,ah,
maka kami bertanya kepada keduanya, "Kapan kalian memiliki
rumah tersebut?" Jika keduanya berkata, "Kami memilikinya
dalam safu r'vaktu (satu sebab)." Maka tidak ada hak sytf'ah bagi
salah satu dari keduanya yang wajib diberikan oleh yang lainnya.
Karena sgf'ah ditetapkan dengan kepemilikan yang dahulu dalam
kepemilikan yang baru setelahnya.

Jika masing-masing dari keduanya berkata, "Kepemilikanku
lebih dahulu-" Dan salah satu dari kduarryra memiriki bukti yang
menguatkan klaimnla, maka hnk syf'ah dipuhrskan unfuk dirinya.
Jika masing-masing keduanSa memiliki bukfi, maka kami
mendahulukan yang lebih larna kepemilikannya berdasarkan
tanggalnya- Jika ditemukan pada bukti keduarSn bahwa adanya
kepemilikan yang lebih lama pda salah satu dari mereka,
sementara kepemilikannya yang lainnya baru, maka kami
memaparkannya. Jika salah satu dari keduanya tidak memiliki
bukti, kami melihat siapa yang Iebih dahulu melemparkan klaim,
maka kami mendahulukan klaimnp dan kami menanyai lawan
perkaranya, jika dia mengingkarinya, maka perkataan yang
diterima adalah perkataannya karena dia yang mengingkari. Jika
dia bersumpah, maka gugurlah klaim orcmg pertama, kemudian
didengarlah tunhrtan omng kdm terhadap orang pertama. Jika
orang pertama mengingkari dan bersumpah, maka gugurlah
tunfutan dan klaim keduanp sekaligus. Jika orang pertama
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menuntut orang kedua, lalu orang kedua enggan bersumpah,

maka kami tetapkan bahwa dia r,rnjib memenuhi tunfutan oftmg

pertama dan klaimnya tidak didengar, karena lawan perkaranya

telah berhak atas kepemilikannSa. Dan jika orang kedua

bersumpah, dan orang pertama enggan bersumpah, maka kami

tetapkan bahwa dia wajib memenuhi tuntutan orang kedua.

AslrSyirazi es berkata: Jika keduanya (pembeli

dan s57afi1 berselisih dalam harga, si pembeli berkata,
'Harganlra seribu dirham-" Sementara qnfi' berkata,
'Lima rafus dirham-" Maka perkataan yang diterima
adalah perkataan pembeli !/ang disertai dengan
sumpahnya, karena dia yang berakad, maka dia yang

lebih tahu dengan harganya. Disamping itu dia adalah
pemilik bagian kongsi, bagian tersebut fidak dapat
diambil darinya tanpa adanya sebuah buld-

Pas,aL Jil<a syafi'mengklaim bahwa harga bagran
kongsi adalah seribu dirham, sementara pembeli
berkata, 'Aku fidak tahu berapa besar harganp." Maka
perkataan yang dijadikan acu.ltl adalah perkataan
pembeli, karena apa yang dia klaim itu hal yang

mungkin saja terjadi. Bisa jadi dia telah membeli bagan
kongsi dengan harga yang tanpa timbangan, atau bisa
jadi dia telah mengetahui hargarrya, narnun kemudian
dia lupa. Jika dia (spfi) bersumpah maka dia tidak
memilih hak syuf'ah, l<arena dia fidak memiliki tanpa
adanya pengganti, dan fidak mungkin diserahkan
padanya apa yang fidak dia klaim (turtuq-
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Ibnu Abbas berkata: Dikatakan kepadanya:
Hendaknya kamu menjelaskan ukuran harga bagian
kongsi tersebut atau kami menjadikanmu tidak
bersumpah. Lalu qnfi' bersumpah bahwa harganya
seribu dirham dan dia berhak memiliki gruf'ah.
Sebagaimana yang kami katakan berkenaan orang yang
mengklaim pada orang lain bahwa harga bagian kongsi
seribu dirham, narnun yang difunfut berkata, 'Aku fidak
tahu ukuran harganya.' Madzhab kami adalah yang
pertama, karena apa yang dia klaim adalah munghn
saja terjadi, sebab bisa jadi dia telah membelinya
dengan harga yang tanpa timbangan yang mana dia
tidak tahu takarannya, dan bisa jadi dia tahu hargaryra
namun kemudian dia lupa- Dan berbeda iika dia
(pembeli) mengklaim padan5n bahwa harga tersebut
seribu dirham, n rnun dia berkata, 'Aku fidak tahu
ulilran hargan5Ta-" Karena disana fidak wajib menjaruab
Haim- Sementara di sini dia menjawab tentang
keberhakan syf'ah, dan dia merrgklaim ketidaktahuan
alran hargarryla-

PasaL Jika pembeli berkata, 'Hargangn seribu
dirham-" Sementara syafi' berkata, 'Aku tdak tahu,
apakah ia seribu atau lebih kecil-" Apakah dia berhak
meminta pembeli unfuk bersumpah? Dalam hal ini ada
dua pendapat:

Pertama, dia tidak berhak memintangn unfuk
bersumpah, karena sumpah tidak diwajibkan dengan
keraguan.
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Kedua, dia berhak memintanya unfuk bersumpah,

karena harta tidak dimiliki hanya dengan sebuah klaim.

Jika pembeli berkata, "Harganya seribu dirham." Dan

s5nfi'berkata, 'Aku tidak tahu berapakah harganya?

Akan tetapi dibawah seribu-" Maka perkataan yang

diterima adalah perkataan pembeli. Jika dia tidak mau

bersumpah, maka syafi' fidak bersumpah sampai dia

tahu ukuran hargan3p, karena dia tidak boleh

bersumpah terhadap hal yang belum dia ketahui.

Pasal Jika pembeli membeli bagian kongsi

dengan harta benda, lalu harta benda tersebut rusak,

lalu keduanya (pembeli dan syafi) berselisih mengenai

nilainya, maka perkataan yang diterima adalah

perkataan pembeli, karena bagian kongsi tersebut

adalah miliknya, maka ia tidak dapat diambil darinya
dengan perkataan yang mengklaim.

PasaL Jika pembeli mengakui bahwa dia membeli
bagian kongsi dengan harga seribu dirham, dan syafi'
mengambil dengan harga seribu dirham. Kemudian
peniual mengklaim bahwa harganSp dahulu dua ribu
dirham, dan pembeli membenarkannya, maka sya{i'
tidak harus membayar lebih dari seribu dirham, karena
pembeli mengakui bahwa dia (syafi) berhak memiliki
sytfah dengan harga seribu dirham. Maka tidak
diterima penarikan yang dia lakukan terkait dengan
haknya. Jika pembeli telah membohonginya, lalu dia
rnendatangkan bul<ti bahwa harga bagian kongsi itu
adalah dua ribu dirham, maka pembeli tetap membayar
dua ribu dirham dan dia tidak bisa menuntut tambahan
seribu dirham kepada qnfi', karena dia telah
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mendustakan bukti dengan pengakucmnya yang
sebelumnya-

Penjelasan Hukum: AsySyafi'i mengatakan: Jika
keduanya (pembeli dan sjmfi) berselisih, maka perkataan yang
diterima adalah perkataan pembeli yang disertai dengan
sumpahnya. Demikianlah sebagaimana yang dia katakan: Jika
sSmfi'dan pembeli berselisih berkenaan ukuran harga, lalu pembeli
mengklaim bahwa harganya adalah seribu dirham, sementara swfi'
mengatakan bahua harganya adalah lima ratus dirham. Dan tidak
ada bukti pada keduan5ra, maka perkataan png diterima adalah
perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahqla, dikarenakan
dua hal:

1. I(arena dia adalah yang langsr.rng melakukan akad,
maka dia yang paling tahu berkaitan harganya daripada

3nng lainnSa.

2- aB p€rnitk bagian kongsi tersebut, dan bagian tersebut
tdak dapat diarnbil darirya kecrnli dengan perkataan-
nya. Jika pernbeli bersurnpah atas lErga yang dia klaim,
rnaka slnfi'harus mengambil dengan harga tersebut.

iika pernbeli enggan bernrmpah maka zumpah tersebut
dikembalikan kepada sy/oft', jika dia bersumpah, maka
dia mengambil bagian kongsi tersebtrt dengan apa yang
dia katakan.

Jika dikatakan: kenapa keduanSa saling bersekutu
sebagaimana bersekufunya orang yang saling berjualan? Dikatakan
karena masing-masing yang berjualan berstafus pendakrua dan
terdakwa, maka keduanya saling bersekutu karena keduanya
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memiliki stafus yang sama pada bagian kongsi. Dan syaft'yang

mengklaim secara menyendiri merupakan pemilik bagian kongsi

berdasarkan klaimnya sendiri. Maka perkataan yang diterima

adalah perkataan pembeli yang secara menyendiri mengingkari hal

tersebut. Jika salah satu dari keduanya mendatangkan bukti atas

jumlah harga yang dia katakan maka ditetapkan sesuai bukti

tersebut. Adapun bukti itu terdiri dari dua orang saksi laki-laki, atau

satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau safu

saksi laki-laki dan sebuah sumpah. Jika pembeli mendatangkan

sebuah bukti, maka dengan itu dia memperoleh gugumya sumpah.

Dan jika penjual memberikan kesaksian yang menguatkan

klaimnya berkenaan harga bagian kongsi, rnaka kesaksiannya tidak

dapat diterima, karena ia adalah saksi memberikan tambahan

untuk dirinya sendiri.

Jika syafi' mendatangkan bukti, maka dengan bukti itu

kepufusan ditetapkan, berdasarkan pendapat AsySya{i'i yang

menyatakan: Jika penjual memberikan kesaksian untuknya

berkenaan klaimnya tentang harga bagian kongsi, maka

kesaksiannya tidak dapat diterima, karena dicurigai dalam

kesaksiannya dia dapat mengurangi harganya saat dirujuk

kepadanya, meskipun dia orang yang berakad dalam dua keadaan,

kesaksiannya tidak dapat diterima dalam akad yang dia pimpin.

Jika masing-masing keduanya mendatangkan bukti atas

harga yang diklaim oleh masing-masing, menurut Abu Hanifah dan

Muhammad bin Al Hasan bahwa bukti yang diberikan oleh sSmfi'

lebih utama, karena adanya kesesuaian. Sementara menurut Abu

Yusuf bahwa bukti yang diberikan oleh pembeli lebih utama,

karena di dalamnya terdapat tambahan ilmu. Dan dikeluarkan

dalam rnadzhab fuy-Syaf i kepada dua pendapat jika terjadi dua

bukti yang saling bertentangan:
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1. Menggugurkan keduanya karena saling berlawanan, dan
perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli yang

disertai dengan sumpahnya.

2. Kedua bukti tersebut diundi, bukti siapa yang keluar,
maka itulah yang lebih utama.

Dan apakah ada ketentuan sumpah pada mereka? Dalam
hal ini ada dua pendapat yang bersumber dari perbedaan dua
pendapat dalam undian, apakah sumpah itu datang untuk
rnengunggulkan klaim atau mengunggulkan bukti?

Maka berdasarkan ini, jika sjnfi'mengambilnya dengan
seribu dirham menurut sumpah pembeli, kemudian terbukti bahwa
harganya lima rafus dirham, maka dikembalikan lima ratus
dirhamnya kepada swfr' dan syaft'fidak memiliki hak khiyaa
karena ketika dia ridha dengan harga seribu dirham pada bagian
kongsi, maka dia lebih ridha dengan harga lima rafus dtharn. Dan
jrka syafi'mengambilnya dengan harga lima rafus dirham dengan
sumpahnya, kemudian terbukti bahwa harganya seribu dirham,
maka syafi'memiliki hak khtrui antara mengambilqn dengan
harga serib,u dirham atau mengelrrbalikan bagian kongsi tersebut.

Jika pembeli mengklaim bahua harga mobil nilainp seribu
dirham, lalu 4afi'mengambilnp dengan nilai tersebut, kemudian
diketahui bahwa harga ifu adalah harga rekorder, jika nilainya
adalah seribu dirham, maka keduanya tidak dapat saling menunfut
kembali, karena yang dimiliki di dalamnya adalah nilainya, dan
keduanya sama. Jika harga rekorder lebih besar, maka pembeli
tidak boleh menunhrt tambahan, karena dia mengakui pemenuhan
haknya. Namun jika harga rekorder lebih kecil, maka syafi' harus
menuntut kekurangannya kepada pembeli, dan tidak ada hak pilih
untuknya.
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Jika pembeli mengatakan bahwa harga bagian kongsi

seribu dirham, sementara syafi'berkata, "Aku tidak tahu ukuran

harganya, meski aku tahu bahwa harganya kurang dari seribu

dirham." Maka syafi'berhak meminta pembeli unfuk bersumpah,

jika sumpah dikembalikan padanya, maka dia tidak harus

bersumpah sampai dia mengetahui ukuran harganln. Jika syafi'

tidak mengetahui harganya seribu dirham atau lebih kecil dari

seribu dirham, apakah dia berhak untuk menyrruh pembeli unfuk

bersumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Perbma, dia tidak berhak meny.rruhnya unfuk bersumpah

sampai dia mengetahui lawan pendapatrya, karena sumpah tidak

diwajibkan dengan suafu keraguan.

Kedua, dia berhak menSnrruhnya untuk bersumpah selama

dia tidak mempercayainya, karena harta tidak dimiliki hanya

dengan sebuah perkataan (pendapat).

Cabang: Jika pembeli berkata, "Aku tidak mengetahui

besaran harganya, karena lupa." Dikatakan kepada syafi',

"Apakah kamu mengetahui besaran harganya atau tidak?" jika dia

berkata, "Aku tidak tahu besarannya." Maka tidak ada hak syuf'ah

untuknya. Dan dia berhak menyuruh pembeli untuk bersumpah

bahwa dia tidak mengetahui besaran harganya, dan dia hanya

memintanya, karena hak sytfah tidak dapat dimiliki dengan

pembayaran harga bagian kongsi. Maka ketidaktahuannya dengan

harga menghalanginya unhrk memilikinya dengan hal yang majhul.

Jika s5nfi'berkata, "Aku mengetahui ukuran harganya,

yaifu lima ratus dirham." Dan pembeli berkata, "Aku lupa ukuran

harganya." Maka dikatakan kepada pembeli, "Apakah kamu

mempercayai harga yang dikatakan oleh syafi'." Jika dia berkata,
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"lyu." Maka syafi'mengambil bagian kongsi dengan lima ratus

dirham tanpa sumpah. Namun jika dia mendustakan harga yang

diungkapkan oleh syafi', Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pembeli

harus bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengetahui

ukuran harganya dan tidak ada hak syuf'alrnya.

Para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal ini. Abu
Hamid Al Mururudzi dan Abu Hamid Al Asfirayini menjadikan

pendapat ini sebagai madzhabnya dalam permasalahan ini, dan

keduanya membatalkan hak sjruf'ah dengan sumpahnya pembeli

dengan alasan bahwa harga bagian kongsi berganhrng pada yang

mengakadkannya, sementara dia tidak tahu harganya karena lupa,

maka hak sytf'ah pun menjadi batal karena hal tersebut.

Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Ali bin Abu Hurairah

rnenjadikan jawaban ini dialihkan kepada permasalahan yang

pertama saat pembeli lupa harga bagran kongsi, dan 4nfi'ttdak
mengetahui harga baEan kongsi. Maka diputr-skan bahwa stnfi'
memiliki l:rlk sgfah. Inilah pendapat yang benar, karena status

lupanya pernbeli seperti enggan bersurnpah, maka diwaiibkan

sumpah itu dikembalikan kepada q/afi'.

Asy-Syafi'i berkata, *Baik hal itu (lupanya pernbeli) terjadi

pada pembeliannya yang sudah lama atau baru." Ini menunjukkan

bahwa yang dimaksud olehnya adalah apa yang dia klaim. Karena

dia (Asy-Syafi'i) berkata, "Jika pembeli rnengklaim bahwa dia lupa

harga bagian kongsi sementara pembeliannya masih bam, maka

syafi' hendaknya bersumpah, dan dipuhrskan unhrknya hak

sytfah. Jika pembeliannya sudah lama, maka pembeli hendaknya

bersumpah dan hak syuf'ah syafi' pun batal." Namun Al Mawardi

menolak perbedaan ini, dan dia berkata, "lni pendapat yang buruk

dan perbedaan yang berpenyakit." Lalu adapun jika penjual dan
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pembeli berselisih pendapat dalam harga, penjual berkata, "Aku

menjualnya dengan harga seribu dirham." Sementara pembeli

berkata, "Aku membelinya dengan harga lima ratus dirham." Maka

keduanya saling mengutarakan sumpah, jika keduanya bersumpah,

maka berkenaan batalnya jual beli karena saling bersumpahnya

ada dua pendapat yang disebutkan dalam itnl beli:

Pertama, jual belinya batal. Maka bagian kongsinya

dikembalikan kepada peniual dan tidak ada hak s5nfi'di dalamnya.

Kedua, jual belinSra tdak batal kecuali dengan pembatalan

akad. Maka berdasarkan ini kondisi yang dinilai {mubanmari ndak

terlepas dari dua keadaan. Jil<a mutsmman ditenfukan seperti

perkataan penjual, "Aku menjual kepadamu bagianku ini dengan

sebuah mobil." Namun pembeli berkata, "Aku telah membelinya

dengan ini (maksudnp recorder)." Jika keduanya salins

bersumpah dan pembeli tidak mau mengambilnya dengan harga

sebuah mobil yang penjual klaim sebagai harga. Maka dia tidak

menawarkannya kepada q/afi', karena barang mobil ini tidak

sampai kepada penjual dari arah syafi'. Sementara ifu hakim

membatalkan jual belinya dan batallah hak ryuf'ah di dalamnya.

Jika harganya tidak ditenfukan, seperti perkataan penjual, "Aku

menjual bagian ini dengan harga seribu dinar." Namun pembeli

berkata, "Aku membelinya dengan harga lima rafus dirham." Maka

bagian tersebut ditaurarkan kepada pembeli dan slaft', agar

keduanya mengambilnya atau mengembalikannya, karena

terkadang ukuran harga png diklaim oleh si penjual diperoleh dari

s5nfi'dan pembeli. Oleh karena itu ditawarkan pada keduanya.

Jika seperti itu, maka srpfi'dan pembeli memiliki empat kondisit
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Keduanya ridha dengan harga tersebut, maka pembeli

mengambilnya dengan harga seribu dirham, lalu syafi'

mengambil darinya dengan harga seribu dirham pula.

Keduanya sama-sama menolak bagian kongsi dengan

harga seribu dirham, maka jual beli pun dibatalkan dan

hak syufbh pun menjadi batal.

Pembeli ridha dengan harga seribu dirham, sementara

s5afi' menolak harga tersebut. Maka pembeli dapat

melangsungkan jual beli dengan membelinya seharga

seribu dirham, sementara hak syfah syafi'menjadi
batal.

$nfi ridha dengan harga seribu dirham, sementara

pembeli menolaknyd. Namun penolakan pembeli ini

batil, karena dapat menggugurkan hak syf'ah syaft'-

Sehingga jual beli harus dilangsungkan oleh pembeli

agar s5mft'dapat sampai kepada haknya lalu mengambil

bagian tersebut dengan harga seribu dirham. Jika syafi'
rnengembalikanrrya karena aib, maka dia

mengembalikannya kepada pembeli dan menunfut

harga jr:al padanSra, karena tanggungannya (iaminannya)

adalah padanlra. Dan pada saat demihan, maka

pembeli hendaknyra membatalkan jual beli di dalamnya.

Walkhu a'lam.

Aslr-Svirazi * berkata: Pasal: Jika dua oftrng
mitra memiliki sahr rumah, lalu salah satunya pergi dan
meninggalkan bagiannya di tangan oruulg lain, lalu
mitranya yang ada menuduh orang yang ditinggalkan
bagian mitranya yang pergl telah membeli bagiannya
darinya, padahal dia berhak mengambilnya dengan hak
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struf'ah, lalu yang dititipi mengakui itu, apakah orang
ifu harus menyerahkanqp dengan hak sytf'ali? Dalam
hal ini ada dua pendapat:

Pertarna, dia tidak menyerahkannya, karena dia
(mitra lrang menunhrt) merrgakui bahwa itu milik
mitranya lpng sedang pergt (fidak ada). Kemudian dia
mengHaim bagian tersrlbn)L berpindah dengan
pBmbelian, maka tidak diterima perkataannya.

Ifudrn, diserahkan lrepadaqn, karena bagian

tersebut ada di tanganqTa, maka perkataanr4Ta dalam
hal ini ditedrna.

Pasal: Jika salah seorang dari dua mitra
perkongsian pada sahr nrnah mengaku bahrra dia
meniual bagiannlp kepada seorang lelatrri, namun dia
belum memegang pemba5Taran harganya, kemudian
mitrarr5n mempercagairyra sementara lelaki tersebut
mengingkarinSTa. Maka para sahabat lerni berbeda
pendapat dalam hal ini, diantara mereka ada yang

berpendapat bahwa tdak ditetapkan hak qd'afi bagi
mitranSTa, karena hak qfirf'ah ditehpkan dengan
pembelian. Sementara pada perrnasalahan ini fidak
teriadi pembelian, sehingga fidak ada ketetapan hak
syuf'ah bagi mihanln. Sedangkan sahabat kami pada

umumnlra berpendapat bahun dalam hal ini ada

ketetapan lrmtk syrf'all. Dan initah iawaban Al Muzani

dalam permasahhan ini berdasarlon pendapat As11

S!7afi'i, karena mitra lrang meniual mengakui adanp
hak stfirf'ah bagl sSyafi' dan adan3Ta kepemilikan bagi
pembeli. Jika salah seorang mitra dari kedrnryn

Al lulajmu'SyarahAl Muhadzdzab ll Sr3



menggugurkan haknya, maka hak mitra yang lain tidak
gugur, sebagaimana halnya dia mengakui adanya hak

bagi dua orang, namun salah safungra mendustakannya

sementara yang lainnya membenarkannya- dan apakah

boleh penjual memusuhi pembeli? Dalam hal ini ada

diiS pendapat:
;::'| 

1. Dia tidak boleh melakukan itu, karena dia akan

memperoleh harga iual dari arah qtafi',
sehingga dia tidak perlu memusuhi pembeli-

2. Dia berhak memusuhi pembeli, karena

terkadang pembeli lebih mudah dalam

muamalah daripada sSafi'.

Jika kita kablran bahwa dia fidak boleh

memusuhi pembeli, maka sSafi' berhak mengambil

bagran kongsi dari pe"rual dan tanggungannlra ada

padanya, karena dia mengambil bagran tersebut

daringra, dan kepadanSn dia memba5nr harga jual-

Jika kita katakan bahrua dia (peniual) boleh

memusuhi pembeli. Jika dia (pembeli) bersumpah, maka

hendaknya qafi'mengambil bagran kongsi dari penjual

dan menunfut pertanggungjawaban padarrya- Jika dja

tidak mau bersumpah, maka peniual hendaknya

bersumpah bahwa dia telah menyerahkan bagian kongsi

kepada pembeli, dan s5mfi' hendaknya mengambil

bagian tersebut darinya dan menunfut pertanggungan

fiarninan) kepadanya, karena dia mengambil darinSTa;

dan kepadanya dia membayar harga iual- Jika peniual

mengakui telah melakukan peniualan dan telah

memegang harganya, narnun pembeli mengingkarinya,
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maka barangsiapa lpng berkata, 'Tidak ada hak qruf'ah
iika dia fidak mengakui telah memegang harga
penjualanrg?,' maka tidak ditetapkan adanya hak
stuf'ah jika dia mengakui telah memegangnya. Dan
orang yang berkata, 'Hak sytf'ah ditetapkan jika dia
tidak mengakui memegang harga jual." Merelo berbeda
pendapat apabila dia mengakui telah memegang
harganya. Dantara mereka ada lnng berpendapat
bahwa tdak ditetapkan adanya hak stn f'ah, karena dia
mengambil bagran kongsi tanpa pengganti- Dan ini
fidak boleh. Dantara mereka juga ada yang
berpendapat bahwa ditetapkan adanSTa hak syuf'ah,
karena penjual menetapkan padaryn adanSp hak
syuf'ah. Sementara berkenaan hargan3a terdapat tiga
perrdapat lrang telah kami paparkan, tentang orang
!/ang menuntut sytf'ah pada mitraryn dan bersumpah
setelah mitranya fidak mau bersumpah- WaIIahu a'larn-

Penjelasan Hulmm: Jaminan pembeli ada pada penjual,

sementam jaminan sSmfi'ada pada pembeli. Al Mawardi berkata

dalam Al Hawi Kata 6'r[3t (iaminan atau pertanggungjaunban)

berasal dari kata a{i, karena di dalamnyn terdapat penepatan
(pemenuhan) dengan ka,rnjibannya. Allah S berfirman, '65:

*t4r 6y$ ;j3", "Dan tepatilah perjanjian dengan Attah apabila
l<amu berjanfi." (Qs. An-Nahl [15]: 91). Dan Al Fayrmi berkata

dalam Al Mishbah, "Al 'ahdu adalah wasiat." Dikatakan, " A'*
iti (-nngamanatkan padangra sebuah amanat)." Termasuk'dari
bab ff, maksudnya dia mewasiatkannya dan iili J.'!tq {l 'ct:qt
"Aku telah memerintahkan kepadanya dengan perintatr ya"g teiah
aku paparkan. " Dalam Al Qur' an disebutkan , -r#- #y^*t ;t *
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"'r;u:Ai'tt3:n S -J i;t; "Bukankah,4ku telah memerintahkan

kepadamu hai Bani Adam supat/a kamu frdak menyembah

syebn?" (Qs. Yaasiin t36]: 60). Kata l6ilt juga bermakna

keamanan (o,;tD, perjanjian (f^lr'1, dan jaminan 1ilirq. Dan darinya

dikatakan pula bagi orang yang diperangi masuk dalam keamanan

karena rnemiliki perjanjian (# i\1. Dan perkataan mereka, " 
"fr*U;'U *l, (Alru menjaminnya kepadaqTa dari hal tersebut)" karena

pembeli menuntut penjual dengan apa yang dia temui, dan akte

jual beli disebut dengan illb, kur"na dia kembali kepadanp saat

terjadi kebingungan.

Dan kami kembali kepada pendapat A+rSyafi'i, maka kami

katakan, Jaminan temuan (9yfr i*l disebut iuga i4i, kemudian

kitab pembelian $npitansi) disebut id!. Para fuqaha berbeda

pendapat berkenaan jaminan (tanggungan) s5nfr', apakah

diunjibkan kepada penjual atau kepada pembeli? AsySyafi'i

berpendapat bahwa tanggungan syafi' diwajibkan kepada pernbeli

dan tanggrrngan pembeli diwajibkan pada penjual.

Ibnu Abi L-aila berpendapat bahwa tanggungan qnfi'
diwajibkan pada penjual. Sementara Abu Hanifah berpendapat

bahwa jil<a syafi'telah memegang bagian kongsi dari pembeli,

maka jaminannya ada pada pembeli. Sementara jika dia

memegangnya dari peniual, maka batallah akad pembeli, dan

jaminan syafi' ada pada penjual.

Adapun Ibnu Abi l-aila berdalil bahwa penjtnl sebagai

pangkal dan pembeli sebagai cabang. Maka penuntutan ihr kepada

penjual lebih utama daripada pembeli, karena png cabang tidak

dipertimbangkan saat ada yang pangkal. Dia berkata: Karena

pembeli menempati tempatrSra wakil bagi rynft', karena masuknya

dirinya pada ilmu dengan mengeluarkannya pembelian kepada
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syafi', kemudian telah ditetapkan bahwa dalam pembelian sang

wakil, jaminannya ada pada penjual tanpa wakil. Begitu pula

halnya dalam keberhakan s5afi'.

Sedangkan Abu Hanifah berdalil bahwa syafi' berhak

membatalkar akad pembeli, karena ketika dia berhak

menghilangkan kepemilikannya darinya, maka dia pula berhak

membatalkan akadnya. Karena ditetapkannya akad unfuk

memenuhi.kepemilikan. Sementara dalil kami adalah bahwa syafi'
memiliki bagian kongsi dari pembeli. Dengan dalil bahwa jika dia

meninggalkan bagian tersebut, maka bagan tersebut tetap ada

pada kepemilikan pembeli, dan seandainya pada bagian itu terjadi

penambahan (perhrmbuhan) maka itu menjadi milik pembeli.

Sehingga diwajibkan jaminannya ada pada dirinya (pembeli),

sebagaimana diwajibkan pada penjual untuk pembeli. Dan
ketetapannya sebagai qryas bahwa berpindahnya kepemilikan

dengan iwadh (pengganti) dari orang yang menampakkan dengan

kepemilikan yang diberikan iwadh harus diambil dengan sebuah
jaminan seperti jual beli. Karena pengembalian dengan harga jual

terkadang berhak unfuk mengembalikannya karena adanya aib

sebagaimana dalam keberhakan alon sytf'ah. Ketika
pengembalian barang karena aib ifu dibolehkan bagi pembeli tanpa

penjual maka diharuskan pengembalian ifu dikarenakan

keberhakan sytfah dibolehkan atas pembeli tanpa penjual, dan

ketetapan ini berdasarkan dua dalilqiyas:

1. Bahwa salah satu benfuknya, segala yang harus

dikembalikan dengan nilai jual, maka ia hams dimiliki
oleh sSafi'atas pembeli tanpa penjual, sebagai bentuk
qiyas atas pengembalian karena aib.
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2. Bahwa orang yang berhak memiliki nilai harga jual

berkenaan pengembalian karena aib, maka dia tidak

berhak unhrk mendapatkan nilai jual dalam keberhakan

dan karena adanya ghashab, sebagai benfuk qiyas atas

pembeli, meski dia merupakan seorang penjual.

Adapun jawabannya: Tentang pengambilan dalil yang

dilakukan oleh Ibnu Abi laila yang menyatakan bahwa penjual

merupakan asal (pokok) dan pembeli cabang, maka

pengurangannya karena pembeli seandainya dia menjualnya

kepada syafi'. Kemudian kami mengatakan bahwa pembeli meski

dia cabang bagi penjual, akan tetapi dia merupakan asal (pokok)

baE syaft'.

Sedangkan jawaban berkenaan pendalilannya terhadap

wakil, maka ifu tidak bisa terhimpunan antara keduanya dari dua

sisi.

Pertama: Bahwa seorang syafr', ketika dia dapat memilih

unfuk mengambilnya dari pembeli dan antara membiarkannya

padanya maka dia menjadi pemilik darinya bukan dari penjual.

Dan ketika orang yang diwakili itu tdak dapat memilih, berkenaan

unhrk mengambilnya dari wakil atau membiarkannya atas dirinya,

maka dia pemilik dari arah penjual bukan dari wakil.

Kedua: Ketika syafi'berhak unhrk mengembalikan barang

(bagian kongsi) karena adanya aib terhadap pembeli tanpa penjual,

maka dia menjadi pemilik darinya, bukan dari penjual. Dan ketika

orang yang diwakili ihr dapat mengembalikan barang karena

adanya aib tanpa wakil, maka dia menjadi pemilik darinya, bukan

dari wakil.
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Jawaban terhadap argumen Abu Hanifah bahwa ketika dia

mampu unfuk menghilangkan kepemilikannya, maka akadnya

dapat diangkat dari dua sisi:

1. Dia telah marnpu menghilangkan kepemilikan-

nya setelah menggenggamnya setelah mengang-

kat akadnya, begitu pula sebelum akad.

2. Dengan akad tersebut dia memiliki syuf'ah

tersebut, dan mengangkat (membatalkan) akad

tersebut maka berkonsikuensi batalnya syatfah.

Cabang: Adapun berkenaan telah dipegangnya
(dikuasainya) bagian kongsi oleh Slnfi' dari penjual sebelum

dipegang oleh pembeli atau oleh orang yang mewakilinya, maka

ada dua wajh sebagaimana yang dijelaskan oleh hnu Suraij.

Pertama, dia tidak berhak melakukan itu, karena dia

menempati posisi pembeli yang telah mengambilnya dengan

membayar nilai jual. Sernentara itu dia pun tidak boleh menjual

barang (bagran kongsi) yang belum dia pegang, dan tidak boleh
mengambil hak syufah yang belum dipegang. Maka berdasarkan

hal ini, hendaknya hakim meminta pembeli unfuk memegang
(menguasai) baEan tersebut, lalu apabila bagian tersebut telah

berada di tangannya, maka s5mfi'diperkenarrkan unfuk mengambil

bagian kongsi itu darinya. Jika pembeli tidak ada, maka hakim
hendaknya me'u.rakilkannya pada yang lain untuk mengambil
(menguasai) barang yang dibeli si pembeli, kemudian memufuskan

si syaf 'untuk mengambil bagian tersebut darinya.

Kedua, dan ini merupakan pendapat 5nng dipilih oleh hnu
Suraij bahwa qnfi'berhak mengambil bagian kongsi tersebut dari

Al Majmu'SyarahAl Muhodzdzab ll g2g



penjualsebelum pembeli menguasai barang tersebut. Karena seorang

syafi'boleh mengambilnya secara paksa disebabkan haknya. Dan jika

dia memaksa pembeli, maka dia boleh melakukannya, meski sebelum

pembeli itu mengambilbarang yang dia beli fuang merupakan bagian

konsi si syaftl. Sebagaimana dia boleh merrvfaskh dan pembatalan

sebelum pembeli menguasainya. Sementara ifu penjual terbebas dari

menjaminnya dengan adanSa penguasaan barang yang dildukan

oleh syafi', karena dia mengambiln5a secara langsung dari pembeli

tersebut. Dan Abu Ishaq berpendapat sebagaimana 5ang disebut

dalam wajhpertana.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika penjual berkata,

"Aku telah rnenjual bagian kongsi kepada si Fulan dengan harga

seribu dirham dan dia telah menguasai bagian kongsi ifu." Namun

pada kenyataannya si Fulan tersebut mengingkari klaim penjual,

sementara syafi'menunfut bagian kongsi tersebut, maka syafi'

hendaknya memberikan seribu dirham kepada penjual dan

mengambil bagian kongsi tersebut. Gambarannya, seseorang

mengklaim telah menjual bagian kongsi si syaft'pada seseorang,

namun pembeli mengingkari klaim penjual, sementara saat ifu

syafi'hadir dalam majelis membenarkan si penjual dan meminta

bagian kongsinya, maka dalam hal ini terdapat dua keadaan:

1. Penjual mengldaim bahwa keberadaan nilai lual bagian

kongsi masih ada pada pembeli.

2. Dia mengakui bahwa barang tersebut telah dikuasai

olehnya, jika ifu disertai dengan adanya klaim penjualan

dengan mengklairn adanya keberadaan harga jual, maka

hendaknya dia menetapkan hak sytfahba$ sinfi', karena

dia mendak\ ra pembeli sementara mengalani hak syafi'.
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Sehingga hendaknya dalam permasalahan itu dipufuskan

atas dirinya berdasarkan pengakuannya, dan jika

dala,vaannya itu ditolak, berkenaan pelarangannya dari

memberi pufusan terhadap pembeli dan menyumpahnya

atas pengingkaran, maka ada dua wajh:

Pertama, pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah yang

menyatakan bahwa dia tidak berhak meminta pembeli

unfuk bersumpah, karena tujuannya adalah datangnya nilai
jual barang, dan nilai jual barang ifu sudah sampai padanya.

Baik nilai jualitu datang dari pembeli maupun dat'. sjafi'.

Kedua, dia berhak unfuk memintanya bersumpah, karena

keberhakan sumpah atas dirinya atas dasar

pengingkarannya. Karena di dalamnya terdapat fujuan agar

sampainya kepemilikan kepada pemiliknya. Dan dengan

memintanya bersumpah tidak membatalkan hak syafr'. Jika
ditetapkan hak sytf'ah ifu unfuk s3nfi', maka syafi'harus
menyerahkan harga jual bagian kongsi itu kepada penjual,

dan jaminan bagi syafi'dalam kasus ini ditanggung oleh

penjual saja tanpa campur tangan pembeli. Karena ketika
pernbeli itu tidak membeli bagian itu dan dia mengingkari

adanya pembelian tersebut, maka dia pun tidak berhak

unfuk memberikan jaminan. Demikianlah pembahasan

s5rufah, karena begifu banyak permasalahan berkenaan

sytfah sehingga tidak dapat unhrk difuliskan seluruhnya.

Namun Insya Allah aku akan menuliskan apa-apa yang

telah rincikan berkenaan pembahasan ini dalam sebuah

kitab khusus.
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KITAB QIRADH (PERMODAIAI.I)

Asy-Syirazi & berkata: Qindh itu hukumnva

boleh sebagaimana yang diriwayatkan Zaid bin Aslam

dari ayahnSn, bahwa AMullah dan Ubaidillah dua putra

Umar bin At l(haththab Radhiyallahu Anhu keluar

bersama pasukan tentara ke Irak. Ketika mereka

kembali, mereka singgah pada salah satu bawahan

LJmar, yaifu Musa Al 'Asy'ari, Gubemur Basrah- Dia

menyambut mereka dengan senang hati dan berkata,
'seandainya aku dapat memberikan pekeriaan kepada

kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya-"

Kemudian dia berkata, 'sebenarnya ini adalah sebagian

dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirul
Mu'minin. Aku pinjamkan kepada kalian untuk dipakai

membeli barang-bar.rng yang ada di lrak, kemudian

kalian iual di Madinah. Kalian kembalikan modal

pokoknya kepada Amirul Mu'minin, dengan demikian

kalian mendapatlran keunfungan."
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Keduanya lalu berkata, 'Kami suka melakukan-
nya." Selanjutnya Abu Musa melakukannya, dan
menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil
harta dari keduanya- Setelah mereka tiba, mereka
menjual (barang) dan mendapatkan laba. Umar lalu
berkata, 'Apakah semua pasukan telah dipinjamkan
uang seperti kamu?' Mereka menjaurab, "Tidak." lJmar
kemudian berkata, 'Dua anak Amirul Mu'minin,
karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya.
Serahkanlah harta dan laban3n."

AMullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab,
'Wahai Amirul Mu'minin, kalau harta ifu binasa (hilang)

kami wajib menggantinya." Kemudian Umar berkata,
"Serahkanlah!" AMullah diam saja sementara
Ubaidillah tetap mendebatnya. Salah seorang yang
hadir di majelis Umar berkata, 'Wahai Amirul
Mu'minin, bagaimana sekiranya harta ifu anda anggap
qiradh-" Umar lantas menyefujui pendapat ini dan
mengambil modal berikut setengah dari labanya-
Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah dari laba
tersebut.

Harta fidak akan berkembang seperti yang
diinginkan kecuali jika harta itu dikelola terlebih dahulu.
Maka diperbolehkan melakukan muamalah terhadap
harta yang bisa menghasilkan keuntungan dari harta
tersebut seperti pohon kurma pada akad muaqah-

PasaL Al<ad qiradh sah dengan ucapan kata
qindh karena itu merupakan kata yang digunakan
dalam bahasa penduduk Hijaz dan kata mudharabah
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menumt bahasa penduduk lrak, apapun katanya namun

maknanya tetap sama, rnaka ucapan ini diperbolehkan
seperti kata ba'i fiual beli) dengan kata tarnlik
(memiliki).

Pasal: Qiradh tidak sah kecuali dengan harga
tertenfu yaifu dirham dan dinar, sementara tidak
diperbolehkan dengan benda selain dari keduanya
berupa barang dagang, logam cair, emas batangan dan
uang- Qiradh tidak sah dengan barang-barang tersebut
karena yang dimaksud dengan qindh adalah
mengembalikan kembali modal dan bersama-sama
membagi keuntungan. Dan ketika akad dilakukan tidak
berdasarkan harga yang ditetapkan maka maksud yang

akan diinginkan tidak akan tercapai, karena boleh iadi
nilainya telah bertambah sehingga 'amil (pengelola)

harus mengelola kembali semua yang telah dia
usahakan unfuk mengembalikan barang yang semisal,
jika memang ada benda yang semisal- Sedangkan lika
tidak ada benda yang sebanding dengan harta tersebut,
maka ini tenfu akan merugikan 'amil atau bisa iadi nilai
yang dia terima telah berkurang sehingga apa yang dia
terima meniadi bagian yang sedikit ketika dia
kembalikan pada benda yang semisal.

Kemudian pernilik modal pun bersama memiliki
keunfungan yang ada dan inipun akan merugikan
pemilik modal karena ia telah menyertakan banyak
modal, dan hal ini tidak akan terjadi pada dirham dan
dinar, karena ia tidak seperti yang lainnya dan tidak
boleh menggunakan dinar dan dirham yang telah
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dicampur karena barang seperti ini nilainya terkadang
bisa naik dan bisa furun seperti barang dagangan.

PasaL Tidak boleh melakukan akad kecuali
dengan harta ];ang telah diketahui sifat dan ukurannya.
Jika seseoftmg melakukan qiradh dengan dirham secara
acak maka ini tidak sah, karena salah safu funfutan
qindh adalah mengembalikan modal, dan ini tidak
mungkin jika seseorang tdak mengetahui sifat dan
ukurannya-

Jika seseorang menyerahkan dua kantong dan
pada setiap kantong ifu ada seribu dirham, lalu dia
berkata, 'Aku melakukan qiradh dengan salah safu
kantong tersebut dan safu lagi aku titipkan kepadamu.'
Maka dalam hal ini ada dua wajh;

Pertama: Akad ini sah karena kedua kantong ifu
ukurannln sama-

Kedua: Qindh tun fidak sah, karena dia fidak
menjelaskan mana harta unfuk qiradh dan mana harta
yang akan dititipkan-

Jika seseorang melakukan qindh dengan seribu
dirham sementara dia juga memiliki titipan pada orang
tersebut, maka hal ini diperbolehkan karena ini
diketahui. Dan jika dia melakukan qindh dengan seribu
dirham sementara dia memiliki harta ghashab yang
dipegang olehnya, dalam hal ini ada dua wajh;

Pertama: Ini sah sebagaimana barang titipan
(wadi'ahl-
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Kedua: Ini tidak sah, karena harta yang dipegang

adalah harta yang harus ditanggung olehnya, maka

benda yang dipegangnya tidak bisa meniadi benda

amanah.

Penjelasan: Al 'Allamah Syihabuddin bin Hajar Al

Haitsami mengatakan dalam Syarh Al Minhaj karangan Syaikh Al

Imam Muhyiddin An-Nawawi &, meridhoi dan memberikan

manfaat kepada kita atas keberkahan dari mereka berdua:

Qiradh berasal dari kata .p'S yang berarti memotong,

karena pemilik modal telah memotong sebagian hartanya untuk

dikelola demi mendapatkan harta dan keurrfungan. Asal hukum

qindh adalah ijmak. Diriwayatkan dari Abu Nu'aim dan yang

lainnya, bahwa Nabi $ telah melala.rkan mudhanbah untuk

Khadijah Ummul Mu'minin Radhiyallahu Anha -sebelum Nabi

menikah dengannya sekitar dua bulan. Ketika ihr Nabi berumur

dua puluh lima tahun- dengan hartanya ke pinggiran kota Syam

dan Nabi melakukan itu bersama budaknya Khadijah yang

bemama Maisarah, yaifu sebelum masa kenabian. Dan yang

menjadi arah pijakan dalil, yaih.r bahwa Nabi $ pemah

menceritakan hal tersebut dan menetapkannya setelah kejadian

tersebut. Dan ini dianggap qiyas dari musaqah dari sisi

kemiripannya, yaitu mengerjakan sesuafu unhrk menghasilkan

keuntungan disertai dengan tidak diketahui iumlah penggantinya,

oleh karena itu dtra akad ini memiliki banyak kemiripan dalam

ketenfuan hukumnlP

llata qiradi diambil dari bahasa Hiiaz dan mudharabah

diambil dari bahasa lrak. Keduanya mengandung arti memberikan

modal untuk mencari keuntungan- Selain itu di dalam
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pelaksanaannya ada juga proses perjalanan, oleh karena itu akad

ini juga dinamakan dharab. Makna qiradh dan mudhara6 menurut

syariat yaitu, akad pemberian kuasa oleh pemilik modal (investor)

kepada 'amil (pengelola) dimana pemilik modal menyerahkan

sejumlah harta untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi

unfuk mereka berdua. Dengan kata "menyerahkan" rnaka dalam

akad ini tidak boleh memberikan modal usaha tersebut dengan

cara utang atau dengan yang lainnya.

Jika pemilik modal berkata, "Juallah ini dan aku akan

lakukan q?adh dari hasil penjualan tersebut", atau "Belilah laring,
kemudian silakan engkau berburu dengan jaring tersebut", ucapan

semacam ini tidak sah dalam akad qiradh. namun penjualan ini
tetap sah dan 'amil tersebut hanya mendapatkan upah yang

sebanding dengan pekerjaannya, begifu juga dengan pekerjaan

yang dia lakukan.

Rukun qiradh ada enam yaitu:

1. Pemilikmodal (investor).

2. 'Amil (pengelola).

3. Pekerjaan yang akan dilakukan.

4. Keuntungan.

6. Shighah akad (Uab qabulakad)

Unfuk keabsahan akad qiradh disyaratkan menggunakan harta
berupa dirham atau dinar berdasarkan ijmak para sahabat.&,
karena ini adalah akad yang bersifat spekulasi dan tidak ada

kepastian dalam pekerjaannya, dan mengadakan perjanjian unhrk
memperoleh keunfungan itu diperbolehkan karena suatu hajat,

5.
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maka barang yang diperdagangkan hanya yang biasa laris di

pasaran, dan akad qindh harus berupa mata uang yang dicetak

karena itu merupakan harga untuk semua barang- Dan boleh

menggunakannya meskipun telah dibatalkan oleh pemerintah

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh lbnu Rif'ah-

AI Adzrai' berpendapat bahwa qimdh tidak boleh dilakukan

untuk barang yang sulit atau dikhawatirkan sulit didapatkan ketika

berlangsungnya muamalah. Juga diwajibkan menggunakan nilai

harta yang pada umurnnln mudah unfuk dilakukan penukarannya.

Maka akad Udak dipertolehkan rnenggunakan biji logam yaitu biii

emas atau perak yang belum diproses menjadi logam mumi, dan

ini juga berlaku baik untuk akad qindh ataupun yang lainnya- Dan

menyebutkan perak dengan biji logam dianggap kebiasaan.

Akad juga tidak boleh dilakukan dengan perhiasan dan

emas batangan karena adanya perbedaan harga, logam carnpuran

meskipun ifu laku di pasaran dan diketahui kadar campurannla-

Logam campuran yang sulit dibedakan campurannya dapat

disunakan dalam bermuamalah, dan ada yang berpendapat boleh

menggunakan logam yang zulit diketahui campurannya dan inilah

yang telah ditetapkan Al Jwiani. Ada yang mengatakan boleh

menggunakan loga* campumn jika memang laku di pasaran.

Kedua pendapat ini b€rmakna sahnSn logam campuran dalam

akad syirl<ah dan ini adalah pendapat dari As-Subki dan Snng

lainnp.

Barang png diperdagangkan adalah barang png semisal

atau yang berharga, dan kondisi barang ihr hanrs diketahui ukuran,

jenis dan sifatnya dan tidak boleh menggunakan alat bayar png
tidak diketahui ukurannya. Jika memungkinkan kedua orang yang

berakad ini harus mengetahuinya harta tersebut dengan segera
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kecuali dengan orang yang sudah dikenal, meskiptrn ia akan
mengetahui jenis, ukuran atau sifatrSn di tempat bansaksi akad
tersebut.

Jika seorang pemodal memberikan seribu dirham dalam
benfuk uang kontan, kemudian dia menentukannya di tempat
transaksi, maka hal ini diperbolehkan. Aku berpendapat bahwa
kesimpulan pendapat mereka dalam As-Syarh Ash-ShagA dmr
yang lainnSn: Jika pemodal memberikan sejumlah dirham png
fidak ditenfukan, kemudian dia menentukannya di tempat
bansaksi, maka ini dianggap sah. Pendapat ini berbeda dengan
pendapat Al Baghawi bahwa dia tidak hanrs mengatakan dengan
sejumlah uang !/ang demikian. Namun aku berpendapat bahr,va itu
hams dilakukan dengan dalil sebagai alasan mereka unfuk ke-
shahih-an qilns sebagaimana yang dilakukan pada penukaran
mata uang atau pemesanan barang. Dan yang menjadi
kesepakatan dari dua pendapat ini adalah bahwa seribu tersebut
harus diketahui ukuran dan sifatnya.

Jika seseorang memberikan qindh dengan sebuah kantong
tertentu dengan menyebutkan sifatnya sambil tidak hadir di tempat
transaksi, maka itu sah sebagaimana pendapat ini telah dibenarkan
oleh As-subki dan dalam hal ini dipersyaratkan harta tersebut
harus dilihat karena ini merupakan akad perwakilan, dan 'amil
harus memahami hal ini. Namun AI Mawardi melarang se@ra
mutlak akad yang tidak dihadiri oleh 'amil, dan ini disamakan
dengan benda yang tidak diketahui beberapa sifatr5ra. Sementara
ifu yang membuat akad ini lemah lnifu, 'anilbisa menjadikannya
sebagai sebab untuk mencegah akad tersebut dengan berhutang
dengan barang tertenfu sehingga 'amil Udak dapat
memanfaatkannya dan memiliki utang yang menjadi tanggungan
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orang lain, dan 'amil juga tidak bisa menggunakan salah satu harta

yang ada di dua kantong tersebut.

Memang boleh saja seseorang memberikan modal seribu

dirharn yang berada pada tanggungannya, kemudian dia

menjelaskan seribu dirham itu di tempat transaksi, kemudian

pemilik modal mengambilnya maka ini diperbolehkan berbeda

dengan yang lain seperti penukaran mata uang atau pemesanan.

Dan berbeda ketika itu menjadi tanggungan orang lain, maka yang

seperti ini tidak sah secara mutlak sebagaimana ini yang nampak

dari pendapat mereka karena omng tersebut tidak mampu hadir

pada saat akad transaksi. Dengan demikian sighat (ucapan

transaksi) menjadi batal sejak dari awalnya, dan dia tidak bisa

melihat ketentuannya di tempat akad.

Pendapat ini tidak berbeda dengan pendapat syaikh kita,

bahwa qimdh ifu sah tanpa dihadiri orang yang menitip dan orang

lpng mengghashab dengan ketenhran syarat yang telah

ditentukan. Dan ini adalah pendapat yang jelas, karena

kemampuan unfuk melihat lebih kuat dari pada yang bersifat

utang.

Jika seseorang mencarnpur seribu ditambah dengan seribu

milik orang lain, kemudian dia berkata, "Aku berikan qiradh

kepadamu dengan salah safu 5rang seribu ini dan aku bekerja sama

dengan seribu yang lainnya," maka hak ini diperbolehkan

meskipun dia tidak menenfukan seribu mana yang akan diladikan

qiradh. Dan 'amil sendiri yang akan mengelola seribu yang ada

dan bekerjasama unfuk mengelola seribu yang lainnya. Jika dia

memberikan modal dua ribu dengan syarat bahwa 'amil

memperoleh keuntungan setengah dari seribu yang ada dan

sepertiga dari seribu yang lainnya maka ini sah jika telah
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ditenhrkan setiap bagian seribu dari keduanya. Jika fidak

ditentukan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam Jawahir

dikatakan bahwa ucapan ini berlawanan satu dengan yang lainnya,

maka hendaknya ia disesuaikan dengan penjelasan ini.

Dikatakan disini, jika 'arnil dibeikan seribu dan berkata,
"Akan aku tarnbahkan seribu dirham untukmu dan kita akan bagi

keunfungan se@ra merata," maka hansaksi ini sah. Dan yang

nampak dari sini adalah sahnya qiradh h*an dari maksudnya,

namun jika dia mencampumlra dengan seribu dirham, maka ini
menjadi kerjasama atau syirkah dan akan diplaskan dalam hukum
syirkah ini selanjutnya secartr gamblang. Dan dikatakan, dia boleh

mengambil salah satu dari dua kantong tersebut jika dia telah

mengetahui dua kantong tersebut dan kedtranya memiliki ukuran,
jenis dan sifat yang sama, dan 'amil boleh mengelola dari salah

safu kantong ini yang mana saja dia suka, dan dia menentukan

mana yang akan digunakan unfuk qAdh, sernentara rnenurut
pendapat yang lebih shahih hal ini tidak diperbolehkan karena

tidak adanya ketentuan sebagaimana dalam tuansaksi jual beli.

Memang jil<a 'anil bisa menentukan salah satu dari
keduanya dalam majelis, hansaksi ini sah dengan syarat dia

mengetahui barang yang ada di dalarnnya, dan ini pendapat yang

kuat.

Abu Manshur Al Azhari mengatakan dalam Uitab Azh-
Zhahir fi Alfazh AsySya{i'i Qindhadalah seseorang menyerahkan

kepada orang lain sejumlah barang atau uang funai, dan dia

memberikan izin unfuk berdagang dengan barang tersebut,

sementara keuntungan akan dibagi unfuk mereka berdua sesuai

dengan syarat yang telah ditentukan. Asal llarta qiradh diambil dari
kata al qardhu yang artinya adalah memotong. Hal itu karena
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pemilik modal telah memotong sebagian dari hartanya untuk

dikelola 'amildan dia memotong sejumlah keunfungan dari ukuran

yang telah diketahui. Sementara itu pinjaman yang diberikan

pemilik modal kepada orang yang meminta modal tersebut itu

diambil dari kata ini, karena orang yang meminjamkan harta ini

telah memotong hartanya untuk orang yang telah memintanya.

artinya dia telah menjadikan harta ini terpotong dan tidak lebih. Ini

bisa digunakan pada l<ata qaradha al fa'ru (atW ;rTl artinya tikus

itu telah memotong atau melobangi pakaian. Dan terkadang kata

al qardhu (,"-ltl bisa digunakan untuk makna pertentangan atau

kesamaan. Dikataka " e;lfi/J 'c;t)G yakni jika aku menghinanya

dan aku pufuskan kehormatannya dengan menghinanya. Dan

diantaranya yaitu saMa Nabi $,

ubFl

L; *$'oJti '# e6;t ?1r2z/
" Wahai pan hamba Allah Allah telah

menghilangl<an dos dari kalian keanli oftng yang menghina

kehormabn seorang muskm, maka ifulah Wng dikabkan sebagai

dosa." (HR. Abu Daud dalam bab manasik). YanS dimaksud kata

,?Ft disini yaitu menghina kehormatan seorang muslim dan

memotongnya dengan menghina dan perkataan-perkataan yang

buruk. Dan diantaranya pula ucapan Abu Darda, "Jika kamu

menghina orang lain, maka mereka akan menghinamu juga dan

jika kamu meninggalkan mereka, maka mereka tidak akan

meninggalkanmu."

Dan terkadang kata .f':tAt atau ilpiriiir memiliki makna

memuji. Hal ifu karena jika seseorang memuji orang lain rnaka
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orang yang dipujinya juga akan memujinya dengan pujian yang

sepadan. Dikatakan icit oAttis- tii, keduanya saling memuji sahr

dengan yang lainnya, dan ini diambil dari kata ,?'-lt yang berarti

berdekatan atau berlawanan.

Dan perserikatan semacam ini disebut dengan mudharabah

karena 'amilyang mengelola harta yang dia ambil dari pemiliknya

di suatu tempat, yaifu di bumi yang mana dia berdagang di

dalamnya. Dikatakan dalam bahasa Arab, ,A\ A +? yaitu jika

dia bepergian.

Penduduk Hijaz menggunakan istilah qiradh untuk transaksi

permodalan ini, sementara penduduk Irak menyebutnya dengan

mudharabah, namun keduanya memiliki rnakna yang sama, dan

asal dari keduanya itu sebagaimana sebelumnlra telah dijelaskan.

AsySyafi'i & mengatakan: Jika qimdh itu batal, kemudian

'amil membeli dengan harta tersebut, maka pembelian ini pun

menjadi batal.

Yang dimaksudnya adalah, ketika si pengelola membeli

barang dagang kemudian dia berkata, "Aku membeli barang ini

dengan harta ini," -kemudian dia menunjuk ke harta tersebut- dan

dia tidak berkata "Aku telah membelinya sedemikian dinar-

kemudian dia menjamin dalam tanggungannya- dan dia

menenfukan sendiri segala sesuatunya.

Sementara pendapat dari pengrsun kitab ini mengatakan

bahwa keuntungan ifu untuk 'amil dan kerugian ditanggung

pemilik modal.

Yang dimal<sud dengan wadhi'ah adalah kerugian,

sebagaimana dikatakan, l,xfi. ; Lr^j *i yans artinya Fulan

merugi dalam pemiagaannya.
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Syaikh Muhyiddin A-Nawawi mengatakan dalam Ar-
Raudhah Qiradh, muqaradhah dan mudharabah memiliki rnakna

yang sama yaifu, memberikan sejumlah harta kepada seseorang

untuk dipemiagakan, sedangkan keuntungan dibagi unfuk mereka

berdua. Dalil bolehnya qiradh itu adalah ijmak para sahabat,&.
Dalam pembahasan ini ada tiga bab:

Pertama: Tentang rukun sahnya qindh, dan rukun ifu ada

lima:

1. Adanya modal, dan ini memiliki empat syamt:

Syarat pertama: harta itu harus kontan, pitu berupa

dinar dan dirham yang telah dicetak. Dalilnya adalah ijmak, dan

tidak boleh menggunakan dirham campuran menurut pendapat

yarrg shahih. dan tidak boleh menggunakan uang menunrt safu

madzhab.

Menurutku, Al Faurani telah menyebutkan bolehnya qhadh

dengan sesuafu yang semisal dengan uang, dan ini pendapat yang

aneh dan keliru, sedangkan yang benar adalah hal ifu tidak

diperbolehkan. Wallahu'Alam-

SSTarat kedua: Jumlah harta itu harus diketahui, jika

seseorang menyemhkan pakaian dan berkata, "Juallah pakaian ini

dan aku akan qiradlrl<Nt kepadamu hasil dari peniualannya!"

maka akad semacam ini tidak boleh.

Syarat ketiga: Harta itu harus telah ditentukan. Jika

seseorang melakukan qindh dengan dirham-dirham yang Udak

ditentukan, kemudian dia hadir di tempat bansaksi dan

menentukannya, maka Al Qadhi dan Al Imam membolehkan akad

semacam ini, dan ini seperti ash-shar{u dan salam (membeli
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dengan cara mernesan), namun Al Baghawi melarang akad

semacam ini.

Jika seseorang (investor) memiliki piutang pada seseorang,

lalu dia berkata kepada yang lainnya (pengelola), "Aku jadikan

piutangku yang ada pada si Fulan unfuk qindh kepadamu, maka

ambillah uang ifu dan berdaganglah dengan uang itu!" atau dia

berkata, "Aku lakukan qiradhdenganmu, silahkan kau ambil uang

ifu dan kelolalah uang tersebut!" atau dia berkata, "Ambillah uang

itu, jika kamu telah memegangnya, maka berarti aku telah

melakukan akad qiradh kepadamu." Maka semua ucapan yang

semacam ini tidak sah dalam transaksi akad qiradh. Jika 'amil

mengambil harta tersebut dan mengelolanya, maka dia tidak

berhak mendapatkan keunfungan yang telah disyaratkan, bahkan

semua harta ifu menjadi hak pemilik modal, sementara 'amilhanya

mendapat upah yang sebanding jika sebelumnya pemilik modal

berkata, "Jika kamu telah memegang harta tersebut berarti aku

telah melakukan al<ad qindh denganmu."

Jika pemilik modal berkata, "Aku lakukan qiradh dengan

piutangku yang ada pada Fulan unfuk kamu ambil dan kamu

kelola," maka 'arnil berhak mendapatkan upah yang sebanding

unfuk pengelolaan uang dan juga upah mengambil uang tersetut.

Jika pemilik modal berkata kepada orang yang berutang

kepadanya, "Aku jadikan hartaku yang kau prnjam sebagai harta

qiradh," maka akad yang semacam ini tidak sah, bahkan jika dia

berkata, "Pisahkanlah harta sejumlah hak milikku yang ada

padamu," kemudian dia memisahkan harta tersebut, lalu pemilik

modal itu berkata, "Aku jadikan harta itu sebagai qiradh." Maka

akad ini tidak sah, karena pemilik modal belum menguasai

hartanya tersebut. ?
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Jika orang yang diperintahkan untuk memisahkan harta
pemilik modal ifu, kemudian dengan uang tersebut dia belanjakan
unfuk qimdh, maka dalam ini ada pertimbangan, yaifu ia seperti
kelebihan dari harta yang ada, kemudian dia membeli barang
untuk orang lain dengan harta orang tersebut. Jika orang itu
membeli dengan cara l<redit, ada dua wmjh dalam hal ini; dimana

}rang lebih shahih menumt Al Baghawi yaitu harta tersebut menjadi
hak pemilik modal karena 'anilmqrrbeli barang tersebut untuknya
dengan seizin pemilik modal. Dan 37ang bbl/r, shahih menumt
s!,aikh Abdul Hamid barang tersebut menjadi haknln 'amill<arqta
pernilik modal tidak memiliki kekuasaan dalam hal ini. Jika uang

!/ang telah dipisahkan menjadi hak pemilik modal, maka
beserta modal menjadi hak pemilfrk modal karena

qindh itu telah batal, dan dia harus membalnr upah kerrcra 'amil.

Jika saseorang menyerahkan dua kantong dan di setiap
kantongnya ada seribu, kernudian dia berkata, "Aku lakukan
qAadh kepadamu dengan salah satu uang yang ada di dua kantong
tetrsebut," rnaka dalam hal ini ada dua tnlh;

Pertama, akad ini sah, karena iurnlah yang ada di kantong
tersebut sarna.

Kedua, dan ini pendapat png lebih shahih,
bahr,va akad ini dilarang karena tidak tenfun5ra iumlah uang yang
ada dua kantong tersebut.

Menurutku, unfuk masalah lnng pertama 'amil boleh
mengelola salah safu dari keduarrya mana saja yang dia suka, lalu
dia tentukan sebagai qindh. Wallahu 'Alam.

Jika dirhamdirham 5nng ada bukan harta wadi'ah (titipan),

lalu dia melakukan qiradh dengan harta tersebut, maka akad ini
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boleh dilakukan, meski harta itu hasil dan ghashaD (rampasan) dan

sebagaimana pendapat yang lebih shahih bahwa pemilik modal

boleh menggadai hartanya kepada orang yang telah meng-

ghashab. Dengan demikian dia tidak bebas untuk menanggung apa

yang telah dia ghasha6 sebagaimana dalam pegadaian-

Menurutku, yang dimaksud dengan "Dia fidak menjadi

bebas hanya dengan tidak adanya akad qindlf'yaihr, jika seorang

'amilmengelola harta, kemudian dia melakukan jual beli, maka dia

bebas dari tanggung jawab harta yang di-ghasha4 karena dia telah

menyerahkan harta tersebut dengan seizin pemilik modal, dan

kekuasaannya telah hilang sementara harta yang dia pegang

menjadi amanah karena memang tidak ada lagi orang yang

bertanggung jawab pada harta tersebut.

Syarat keempat: Modal hams diserahkan kepada 'amil

dan 'arnil berhak menguasai dan mengelola harta tersebut

sendirian. Jika pemilik modal memberi syarat bahwa dia yang akan

memegang uang yang ada di kantong tersebut dan dia akan

memberikan uang tersebut jika 'amilmerrbeli sesuafu, atau pemilik

modal memberi syarat bahwa dia akan mengaudit apa yang telah

dikelola 'amil atau akan mengawasi bagiannln maka al<ad qiradh

menjadi batal.

Jika pemilik modal mernberi syamt bahwa dia akan bekerja

bersama dengan 'amil, mal<a akad ini batal menurut pendapat

yang shahih. Namun Abu Yahlp Al Balkhi mengatakan bahwa jika

keriasama ih.r hanya dengan cara membanfu dan berkordinasi,

maka hal ini dipertolehkan. Jika pemilik modal memberikan syarat

bahwa 'amilhans bekerjasama budak dari pemilik modal, dalam

hal ini ada dua tmjh; dan dikatakan ada dua pendapat; menunrt

pendapat yang shahih dan banyak disepakati bahwa ini boleh
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dilakukan, karena budak disini dianggap sebagai harta, dan

pemiliknya boleh saja meminjamkan atau menyewanya. Dan ini

masuk dalam makna izin pemilik modal unfuk menggunakannya,

dan ini dianggap sah jika pemilik modal tidak menjelaskan suatu

alasan apapun kepada 'amil. Maka jika pemilik modal berkata,
"Agar budak ini bekerja bersamamu dan jangan lakukan kegiatan

pemiagaan tanpa dengan budak ini." Atau dengan perkataan

"Sebagian harta modal akan dipegang budak ini," maka akad

qAadh menjadi batal secara qath'i.

Jika pemilik modal memberi syarat bahwa dia akan

memberikan binatang yang digunakan unfuk mengangkut barang,

maka hal ini boleh menurut madzhab ini.

Jika pemilik modal tidak mensyaratkan kepada 'amil unhtk
bekerja bersama dengan budaknya, narnun dia memberi syarat

bahwa sepertiga keunfungan untuk 'amf seperhga keunfungan

unfuk dirinya, untuk modalnya dan unfuk 'amil maka hal ifu boleh

saja. Kesimpulannya bahwa dua pertiga keunfungan unfuk pemilik

modal, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al Mukhtashar.

Cabang: Al Mutawalli mengatakan: Jika diantara dua

orang memiliki sejumlah dirham yang dimiliki secara bersama-

sama, lalu dia berkata kepada yang lainnya, "Aku jadikan bagianku

sebagai qiradh kepada dirimu," maka akad ini diperbolehkan,

karena yang ada padanya hanyalah pemisahan harta, dan ini tidak

mencegah sahnya melakukan pengelolaan qindh.

Ada yang berpendapat bahwa, jika dua ribu dirham
dicampur dengan dua ribu dirham yang lainnya, kemudian pemilik

uang yang dua ribu berkata kepada yang lainnya, "Aku jadikan
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hartaku dari salah sahrnya sebagai qiradh kepada dirimu dan aku

tetap berserikat dengan harta yang lain" lalu pengelola

menerimanya, maka akad ini diperbolehkan. Dan 'amil secata

mandiri boleh mengelola harta yang seribu dirham sebagai qiradh,

dan mereka tetap berserikat unfuk mengelola sisa harta yang ada-

Dan ini tidak keluar dari perbedaan dalam sahr kesepakatan yang

menyatukan dua akad yang berbeda, karena kedua-duanya kembali

kepada akad berwakil dalam mengelola harta tersebut-

Cabang: Harta modal tidak boleh dijadikan tempat

tinggal, karena jika demikian barang dagang tersebut tidak bisa

dijadikan sebagai modal, dan ini lebih cenderung kepda

pemanfaatan.

Rukun kedua (dan qiradhl yaitu: Adanya pengelolaan,

dan ia memiliki beberapa syarat:

Syarat pertama: Hendaknya ia merupakan sebuah

pemiagaan. Dan berkaitan dengan syarat ini ada beberapa

masalah;

Masalah pertama: Jika seseorang melakukan qiradh untuk

dibelikan gandum, lalu dia menggilingnya dan membuat roti dan

membuat makan untuk dimasak, kemudian dijualnya- Atau

membeli benang, kemudian dia menenunnya atau dia membeli

baju untuk dipendekkan atau dicetak sesuatu pada baju tersebut,

kemudian keunhrngan dibagi dua, maka akad semacam ini tidak

sah. Jika 'amil membeli gandum, lalu dia menggilingnya tanpa

adanya syarat, maka dalam hal ini ada drra tnih;

Pertama, pendapat Al Qadhi Husain dan lainnp yang

mengatakan bahwa tepung tersebut telah keluar dari modal qiradh,
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lalu jika memang di tangannya tidak ada harta yang lain, maka
akad qiradh menjadi batal, karena pada saat ifu keuntungan tidak
diperoleh hanya dari jual beli saja. Dan dengan demikian jika
pemilik modal menyuruh 'amil unltk menggiling gandum dari
harta qimdh, maka akad qindh menjadi batal. Dan pendapat yang

lebrh shahih mengatakan bahwa qirdh tetap ada sebagaimana

sebelumnya. Hal ini sarna seperti budak 5rang menjadi harta qimdh
ketika dia bertambah besar atau gemuh atau diajarkan
keterampilan tertenfu, maka ini tidak lantas membuatnSa keluar
dari harta qindh. Namun jika 'arnil sendin yang menggiling
gandum tersebut, maka dia harus menanggungnla dan dia wajib
mengganti jika berat tepung tersebut . Jika 'amilmenjud,
barang tersebut, maka harga ifu tdak menjadi tanggungannya
karerra dia tidak melahrkan kecerobohan dalam hal ini, dan 'amil

tidak berhak menerima upah dengan proses pembuatan ini. Jika
dia menyewa orang unfuk melakukan proses pembuatan ini, maka
biaya tersebut menjadi tanggungannya sementara keunfungan
dibagi dua antara dia dengan pemilik modal sebagai syarat yang
mereka buat berdua-

Permasalahan kedua: Pemilik modal memberikan sejurnlah

dirham unfuk dibelikan kurma, heunn perrgangkut, atau sesuafu
yang bisa dimanfaatkan. Kemudian pemilik modal melakukan
pengawasan pada saat berbuah, memetik hasilnya dan pemasukan
yang diperoleh. Kemudian keuntungan dibagai unfuk mereka
berdua, maka akad menjadi cacat, karena keunfungan ini
diperoleh bukan dari pemiagaan, narnun dari harta ifu sendiri.

Masalah ketiga: Amil disyaratkan membeli jaring, lalu dia
mencari ikan dengan jaring tersebut dan hasil buruan dibagi unfuk
mereka berdua, maka qiradh sema@m ini rusak. Sementara itu
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hasil buruan unfuk 'amil dan dia hanya membayar sewa jaring

tersebut.

Syarat yang kedua: 'Amiltidak boleh dipersulit dengan

ditentukannya suatu barang tertentu. Jika pemilik modal

menentukan suatu jenis barang yang jarang ditemukan seperti

yakut merah, sutra kehitam-hitaman, kuda yang antik, dan berburu

sesuatu yang sulit ditemukan, maka akad ini rusak, karena akad ini

menyulitkan, dan dapat merusak dari maksud adanya akad qiradh.

Sementara jika barang-barang tersebut tidak sulit

didapatkan dan tetap ada baik pada musim dingin ataupun musim

panas seperti bili-bijian, hewan, sutera dan kain, maka akad

semacam ini sah. Jika buah tertentu yang tidak selalu ada seperti

buah-buahan yang basah, dalam hal ini ada dua wajlz, dan yarry

paling shahih dari keduanya adalah hal itu diperbolehkan dan

pendapat yang kedua mengatakan dilarang kecuali jika pemilik

modal berkata, "kelolalah harta ini unfuk membeli buah ini, jika

telah berakhir musimnya, maka kamu boleh membeli buah yang

lainnya!" akad yang semacam ini diperbolehkan.

Jika 'amil berkata, "Jangan kau beli kecuali hanya barang

ini saja!" atau "Kecuali budak yang ini saja!" maka akad ini rusak.

Hal ini berbeda jika pemilik modal berkata, "Jangan beli barang

ini!" dengan ucapan demikian berarti 'amilboleh membeli barang

yang lainnya. Jika pemodal berkata "Jangan kau jual ini kecuali

hanya kepada 7aidl" atau dia berkata "Jangan membeli apapun

kecuali hanya dari Zaid" maka akad yang seperti ini tidak boleh.

Al Masarjisi rnengatakan: Jika barang yang ditenhrkan

adalah barang yang hendak dibeli, maka barang tersebut tidak
terbatas hanya pada barang yang biasa diperdagangkan pada

biasanya, maka penenfuan barang semacam ini diperbolehkan,
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namun yang baik adalah cara yang pertama. Jika pemilik modal

berkata, "Jangan kau menjual barang dari Taid dan jangan pula

membeli darinya" , maka akad semacam ini diperbolehkan.

Cabang: Tidak disyaratkan menentukan jenis barang yang

harus dikelola 'amil memtntt pendapat 3nng shahih, dan ini

berbeda dengan wakalah.

Cabang: Jika telah berlaku penentuan barang dengan cara

grang benar, maka 'amil bdak boleh bertndak melampaui batas

sebagaimana hal ifu berlaku dalam segala tindakan lrang membawa

manfaat yang mengharuskan adan3n ijin. Umpamanya izlr:.

meniagakan kain, maka ini mencakup segala apa lnng bisa dipakai

dari kain yang ditenun seperti sutra, kaftrn, linen atau wol dan

bukan karpet atau kasur. Dan unfuk pakaian ada dua wajh,karena
ia merupakan jenis barang yang bisa dipakai, namun penjualnya

tidak bisa dikatakan sebagai perrlual kain-

Merrurutku bahwa 1lang palins shahih adalah bahwa hal itu

merupakan hal yang dilarang. Walhhu 'Ahm

Syarat !/ang ketiga: Pemilik modal udak boleh

membatasi waktu pengelolaan modal. Penjelasan pelaksanaan

waktu qimdh tidak perlu disebutkan dalam al<ad qindh, berbeda

dengan musaqah, karena yang dimaksud dalam akad ini adalah

munculnSn buah, dan harus disesuaikan dengan wakfu. Jika

pemilik modal menenfukan wakfu dan dia berkata, "Aku lakukan

akad qiradh kepadamu selama satu tahun." Jika pemilik modal

melarangnya mengelola qtadh yang ada secara mutlak setelah
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lewat masa satu tahun atau melarangnya unfuk menjual barang,

maka akad qiradh menjadi rusak, karena penenhran waktu yang

semacam ini bisa mengganggu hrjuan dan qiradh ifu sendiri- Jika

pemilik modal berkata, "Kamu tidak boleh lagi membeli barang

setelah satu tahun dan kamu hanya boleh melakukan penjualan

saja," maka ini dibenarkan menurut pendapat yang lebih shahih,

karena ini memungkinkan bagi pemilik modal untuk melarang

pembelian kapan saja dia hendaki, berbeda dengan penjualan.

Jika pemilik modal hanya mengucapkan, "Aku melakukan

qiradh kepadamu selama satu tahun," maka akad ini rusak

menumt pendapat yang lebih shahih, sementara menurut

pendapat yang kedua, ini diperbolehkan. Melarang untuk membeli

berarti menetapkan akad tersebut. Jika pemilik modal berkata,

"Aku melakrkan qiradh kepadamu selama safu tahun dan alm

tidak berhak unfuk membatalkan sebelum akad ini selesai," maka

akad semacam ini rusak.

hnu Baththal fu-Rukabi mengatkan, "Qiradh diambil dari

kata .p;lr yang berarti i{.ar atau memotong karena dalam akad ini

pemilik modal seakan-akan memotong sebagian hartanya atau

sebagian dari keuntungannya. Sementara ifu ada yang mengatakan

bahwa kata ini bermakna iic.ir atau kebersamaan, ini seperti

dalam kalimat )rgrlzJt ',?36 yang bermakna ada dua penyair yang

kedua sama-sama memuji satu kepada yang lainnya.

As-Shana'ni mengatakan dalam Subufus As-Salam bahwa

kata qiradh yang dibaca, kasrah huruf qaafnya ini bermakna

bekerjanya 'arnil dengan bagian tertentu dari keunfungan dan kata

qiradh ini adalah yang digunakan oleh penduduk Hiiaz, dan disebut

juga dengan istilah mudharabah yang diambil dari kata d q$t

f:\r (berjalan di atas muka bumi) karena memang biasanya
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keuntungan akan diperoleh dengan melakukan perjalanan. Atau

dari kata fi' e 'q:-At yang berarti mengelola harta.

Ar-Rafi'i mengatakan: Unfuk pemilik modal tidak

mengglrnakan kata yang berasal dari kata ?jnjt karena hanya
'amil yang khusus melakukan perjalan di atas bumi, dari sini bisa

disimpulkan bahwa kata mudharabah mengikuti wazan mufaa'alah

yang mengadung arti hanya safu orang yang melakukannya.

Contoh kalimat A, qO yang artinla aku rnenghukum pencuri

itu.

Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al Mughni yang

termasuk dari kitab Hanbali, "Dan mudhanbah ini dinamakan juga

qindh' yang artinya adalah jika seseorang menye.rahkan hartanya

kepada orixng lain unfuk dilakukan perniagaan dengan harta

tersebut, dan keunfungan yang dihasilkan dibagi unfuk mereka

berdua berdasarkan syarat yang telah mereka tenfukan berdua.

Sementara penduduk Irak menyebutnya dengan kata mudharabah

yang diambil dari kata.plfr G qbt (berjalan di atas muka bumi)

An-Nawawi telah menggabungkan diantam dua nama

tersebut dalam kitab AI Minhaj, dia berkata, " Qindh dan

mudharabah adalah seseorang menyerahkan harta kepada yang

lainnya unfuk diperdagangkan dan keunfungannya menjadi milik
bersama." Sementara As-Subki berkata, "An-Nawawi cukup

berhati-hati dalam ucapannya 'menyerahkan harta'." Dan ada

pendapat yang mengatakan bahwa qiradh adalah akad yang

menuntut unfuk menyerahkan sejumlah hana yang ada wujudnya,

bukan hanya akad menyerahkan."

Ar-Rasyidi berkata dalam Haasgah 'Ala S5nrh S5nmsuddin

Ar-Ramali lil Minhaj ketika As-Syartini meng-'athafkart
(merangkaikan) kata btut dengan ,-P?t, maksudnya bisa saja kata
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Ctjt berasal dari kata ,;r'jl dan bruir, dan perbuatan ini

rnemang jelas karena menyerahkan sejumlah harta dengan cara

yang akan dilelaskan selanjutnya tidak dinamal<an muqaradhah,

akan tetapi qiradh atau mudharabah dan ini yang nampak pada

matan kitab tersebut sebagaimana keduanya dikemas dalam

bahasa yang ringkas. Namun apa yang nampak pada kitab A/
Muhalla berbeda dengan pendapat ini, yaifu bahwa 'athaf kata

muqandhah sebagaimana yang ada pada matan kitab tersebut

bermakna bahwa qindh dan mudhanbah memiliki makna yang

sama.

Ibnu Mundzir berkata, "Para pakar telah bersepakat atas

dibolehkannya mudharabah." Sementara As-Shan'ani berkata,

"Tidak ada perbedaan pendapat di antara orang Islam tentang

bolehnya qiradh rnl." Qindh telah ada sejak jaman Jahiliyyah, lalu

Islam menetapkannya sebagai akad yang diperbolehkan. hnu
Hazm berkata, "Semua bab fiqih memiliki dasar dari Al Qur'an

dan As-Sunnah kecuali qiradh, karena kami tidak mendapati dasar

tentang qiradh ini dalam As-Sunnah, narnun ini adalah ijma' yang

shahih dan dipastikan ini telah ada pada zarnan Nabi $ dan beliau

mengetahui ini dan kemudian menetapkannya."

Sementara ifu ada hadits marfu'dan telah diriwayatkan

oleh hnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi $ bersaMa,

^+rt$tr;;lI
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.^*X Ys"
"Ada tiga perkan tnng membawa berkah, mernbeli dengan

tempo, muqandhah dan mencampur gandum dengan gandum
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yang telah berkecambang untuk dimakan sendiri dan bukan unfuk
dijual." Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul
Maram, dan sanadnya dha'if, Sementara yang bersumber dari
hadits mauquf yaitu yang diriwayatkan Ad-Darquthni dan
periwayat haditsnya dapat dipercaya bersumber dari Hakim bin
Hizam, bahwa beliau telah memberikan syarat kepada seseorang
jika beliau memberikan sejumlah harta dan melakukan akad
qiradh, yaitu (dengan berkata) "Agar dia tidak membelanjakan

hartaku unfuk membeli hewan bemyawa, tidak diangkut melalui

laut dan tidak melewati tempat yang dilanda banjir. Jika kamu
melakukan salah safu apa yang telah aku sebutkan maka kamu
akan menangung kemgian dari hartaku."

Imam Malik berkata dalam kitab .4/ Muwaththa 'dari Al
'Ala bin Abdunrahman bin Ya'qub, dari ayahnla, dari kakeknya,
bahwa dia pernah bekerja unfuk rnengelola harta Usman dengan
perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi untuk mereka berdua.

Diriwayatkan dari Hamid bin Abdullah dari ayahnya, dari
kakeknya, bahwa Umar bin AI Khaththab memberinya harta- anak
yatim sebagai mudharabahSrang dia lakukan di lrak.

Diriwayatkan dari Malik bersumber dari Zaid bin Aslam,

dari ayahnya, bahwa AMullah dan Ubaidillah dua anak Umar
keluar bersama tentara yang pergi ke lrak, lalu mereka berdua

meminjam sejumlah harta kepada Abu Musa, lalu mereka berdua

membeli barang dagangan dan mereka berdua membawa barang

dagangan tersebut ke Madinah, lalu mereka menjualnya dan

mendapatkan keuntungannya. Namun kemudian Umar hendak

mengambil modal dan semua keunfungan mereka berdua, akan

tetapi mereka berdua berkata, "Jika harta yang kami bawa ifu
hilang, maka kami harus bertanggung jawab unfuk menggantinya,
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mengapa keuntungannya tidak boleh menjadi milik kami?"

Kemudian ada seseorang yang berkata, "Wahai Amirul Mu'minin,

mengapa engkau tidak menjadikan harta ifu sebagai harta qiradlf"
Umar menjawab, "Baiklah aku jadikan harta ifu sebagai qiradh."

Kemudian mereka berdua mengambil setengah dari keunfungan

yang ada.

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa Ali
berkata, "Jika 'amil (pengelola modal) melakukan kesalahan maka

dia tidak bertanggung jawab, dan posisi mereka berdasarkan syarat

yang telah mereka tetapkan berdua." Sementara menunrt riwayat

hnu Mas'ud dan Hakim bin Hazzam Ali berkata, "Mereka berdua

melakukan al<ad qiradh."

Al Mawardi berkata dalam Al Hawi, "Dasar dihalalkan dan

diperbolehkannya qiradh dalam firman Allah,

en)- .6e,)
'Maka frdaHah mengapa bagi kalian mencari kelebihan

(karunia) dari Tuhan kalian.' (Qs. Al Baqarah [2]: 198). Sementara

dalam qiradhadalah mencari kelebihan dan pengembangan harta."

Disamping ihr, dia juga telah berdalil dengan hadits, " Serukanlah

kepada manusia, niscaya Allah membeikan rqeki kepada

sebagian mereka dari yang lainnya." Hadits ini menunjukkan

bahwa qindh itu diperbolehkan. Sementara Nabi $ pun telah

melakukan mudharabah kepada Iftadijah dengan hartanya menuju

Syam dan dia mengutus seorang budak yang bemama Maesaroh

untuk membantu Nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Al Jarud, dari
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Habib bin Yassar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, bahwa jika Ibnu

Abbas memberikan harta sebagai mudharabah, dia memberikan

syarat kepada sahabatnya agar tidak melewati laut, lembah, dan

tidak membeli hati yang basah (barang yang mudah busuk/rusak),
jika dia melakukannya maka harus menanggung kerugiannya. Al
Mawardi mengatakan: Kemudian hal ifu disampaikan kepada

Nabi $ dan Nabi membolehkannya.

Para sahabat kami bersilang pendapat berkenaan

menjadikan hadits Umar sebagai dalil dibolehkannya qiradh dari

tiga sisi;

Pertama: Ucapannya orang yang duduk bersama Umar,
"Bagaimana jika engkau menjadikannya sebagai qiradh."

Kemudian Umar menetapkan sahn5ra qimdh tersebut, jika Umar

mengetahui bahwa qiradh ifu rusak, tenfu dia akan menolaknya.

Maka apa lrang dilakukan Umar kepada kedua anaknya bukanlah

qindh, bukan akad qiradh yang sah juga bukan qAadh yang rusak,

akan tetapi Umar ingin membersihkan jiwa kedua anaknya dari

keuntungan yang mereka berdua ambil, karena Umar merasa ragu

dengan keadaan sebenamya dan dia menduga bahwa Abu Musa

memiliki kecenderungan kepada mereka berdua karena mereka

berdua adalah anak Amiml Mu'minin. Dan inilah yang ditakutkan

seorang pemimpin yang adil. Umar berharap kedua anaknya bisa

mengikuti ayahnya dengan karakter keislaman yang seperti ini.

Kedua' Umar memberlakukan keunhrngan kedua anaknya

ini dengan hukum qiradh yang rusak, karena mereka berdua

bekerja dengan harapan bahwa keunfungannya unhrk mereka

berdua, padahal sebelumnya tidak ada akad yang sah yang

membolehkan keduanya mengambil keuntungan tersebut. Maka

Umar hendak mengambil semua keunfungan dari mereka berdua
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dan menawarkankan kepada mereka berdua dengan upah yang

sebanding, gmg ukurannya setengah dari keunhrngan dan

mengembalikan upah itu kepada mereka berdua, dan ini adalah

pendapat yang dipilih oleh Abu Ishaq Al Marwazi.

Ketiga: Umar memberlakukan upah untuk mereka berdua

dalam keunttrngan sebagai hukum qidh yang shahih, meski

sebelumnp tdak didahului dengan akad, karena ini termasuk

un$an yang umum dan tidak mungkin masuk dalam hukum

sebagai akad yang khusus. Ketika Umar melihat bahua harta itu

bukan milik mereka berdua, sementara pekerjaannya dari mereka

berdua, dan Umar tidak melihat bahwa mereka berdua melakukan

hal yang ceroboh, maka Umar menjadikannya sebagai akad yang

benar. Dan ini telah diceritakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah.

Maka dari sisi ini ucapan dan perbuatan secara bersamaan menjadi

dalil. Kemudian hadits yang dirangkaikan oleh penyusun kitab ini

berupa akad musaqah Nabi $ kepada penduduk Khaibar dengan

syarat apa yang dihasilkan pohon kurma dan tanaman lainnya,

teks ini tidak menunjukan permasalahan qiradh, nalnun hanya

menunjukan suafu pemahaman kontekstual saja, karena musaqah

adalah pekerjaan pada suatu tempat yang malajibkan setengah

dari harga, maka hal itu menunjukkan bolehnya qindh dari sisi

makna. Al Mawardi berpendapat bahwa sahnya qindh merupakan

bukti atas bolehnya musaqah.

Ucapannln penwsun kitab, "'Jtill" yaitu perak cair dan

sebelum dicairkan ia berupa biji perak. Dan iJ,6Jl bentuk iamak
dari "';{r, yaihr sepotong emas bertentuk persegl panjang (emas

batangan).

Sementara al fulus bentuk jamak dari fals, dan ini adalah

nilai terendah dari harta yang dijadikan alat tansaksi. Di Syam ini

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll ,tg



bemama qirsy, di Irak bemama fals, di Mesir dan Sudan bemama
millieme, di Hijaz dan Najd disebut hallah, di Yaman disebut

buqsyah, di Magribi dan Al Jazair disebut pisa atau basithah, di
Yunani disebut dram, di Jepang disebut yen, di Inggris disebut
poundsterling, di Amerika disebut sen, dan perbedaan antara uang
lama dan baru telah kami jelaskan dalam kitab kami 1nng berjudul

Tadkh An-Nuqud Al IslamiSg,ah.

Jika telah pasti bahwa qiradh itu boleh dilalukan diantara

dtra orang yang berakad karena merupakan benfuk akad unfuk
menolong dan membantu dengan cara png baik, akad yang

bersifat sukarela, bukan akad wajib, dan salah safu dari keduanya

boleh membatalkan akad ini, serta dengan fujuan mempermudah
pengembalian modal kepada pemilikq;a maka para atrli fiqih tidak
membolehkan akad ini kecuali dengan dinar dan dirham.

Asy-Sgafi'i merrgatakan: Transaksi qindh hanSn boleh
dengan dinar dan dirham yang menjadi ularran harga dan nilai dari
segala sesuatu- Diceritakan dari Ath-Thawus, Al Auza'i dan Ibnu
Abu Laila bahun diperbolehlon qindh dengan barang, karena ia
sarna seperti dirham dan dirnr. Dan setiap akad yang sah dengan
dirham dan dinar, maka .ah fx-rla dengan barang seperti dalam
akad iual beli. Narnun pendapat ini keliru, karena dalam qindh
disyaratkan unfuk mengembalikan modal dan membagikan

keunfungan yang ada, sementara bemkad dengan barang akan
menytrlitkan pengernbalian modal dan pembagian keunfungan,

karena modalnya berbenfuk barang tenfu akan sulit

mengembalikan barang yang sebanding dengan sebelumnln.

Terkadang salah safu pihak cenderung ingin mendapatkan

bagian keuntungan lebih besar dari yang lainnya. Karena ketika
kannfungan bertambah, maka mungkin saja 'amil lebih
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mengutamakan pemilik modal memperoleh kenfrtungan sehingga

pemilik modal mendapatkan bagian lebih besar. Dan iika

berkurang, 'amil mengambil setengah dari kelebihannya tanpa

kerja dan ini adatah beberapa permasalahan yang dapat mencegah

adanya akad qidh, maka hal yang bisa mengganggu akad qiradh

ini harus dicegah. Dengan demikian segala sesuafu yang bisa

mencegah terlaksananya qindh, maka hartrs lebih dahulu tercegah

sebelum permasalahan ihr munctrl.

Jawaban atas qilas mereka unhik menggunakan dirham

dan dinar, pitu bahwa harta ini tdak menghalangi kesepakatan

qidh. Sementara qiyas mereka dengan peniualan maknanSn

adalah bahwa mereka tidak hanrs mengernbalikan barang 5nng

semisal dan begitu iuga dalaul penrbagian, karena pembagian

keuntungan bisa saia dilakukan dengan harta yang lain. Jika sudah

tetap bahwa qindh Udak boleh kectnli hanp dengan dirham dan

dinar, maka udak sah pula keanali hanya menggunakan dirham

dan dinar png telah dicetak dan bukan logam campuran-

Sementara itu qindh juga tidak boleh dilakukan dengan logam

perak atau emas yang cair atau batangan. Abu Hanifah berkata,

"Dan begihr juga perak @mPuran."

Abu Hanifah berpendapat bahwa qiradh boleh dilakukan

dengan perak campuran jika memang perak tersebut batfk
digunakan berdasarkan keadaan pada biasanya. Namun ini

pendapat yang keliru, karena menukar perak dengan tembaga jika

memang ia bisa mernbedakannya, maka barang tersebut tidak

boleh digunakan unfuk qindh. Jika dia mencampur perak dengan

tembaga qimdh, maka hal ini pun tidak dip€tbolehkan, karena jika

bulen perak mumi maka tidak boleh digunakan untuk qidh
seperti banyaknya bahan yang dicampur pada perak tersebut.
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Ada pendapat yang mengatakan: Diantara sahnya akad

qimdh adalah diketahuinya jumlah modal, baik ularan dan sifatrya

ketika dilaksanakannya akad, jika ada dua orang melalnrkan qiradh 
i

dengan harta yang tidak diketahui ukurannya, maka qindh itu 
i

batal karena mereka tidak mengetahui akad Snng mereka lakukan. 
I

Jika mereka berdua mengetahui ukurannt/a namun Udak 
I

mengetahui sifatnSn, maka akad ini pun batal, karena fidak I

mengetahui sifat modal sama dengan' tidak mengetahui ukuran 
I

modal itu sendiri dalam batalnya akad. Jika dilakukan al<ad qindh I

dengan seribu dari berbagai jenis harta, jika keduanya mengetahui I

setiap jenis harta lnng ada, maka akad ini sah, dan jika keduanya 
I

tidak mengetahuinya, maka akad ini batal. I

Jika pemilik modal menyerahkan seribu dirham dan seribu I
dinar unh-rk melakukan qindh dengan salah safu harta mana saja I
5rang dia suka, sementara sisa yang lainnya dijadikan barang titipan I
(wadi'aht, maka akad ini tidak boleh, karena tidak diketahuinya I
at<ad qimdh. Apakah akad tersebut dengan seribu dirham atau I
seribu dinar? Dan ini berlaku sama jika pemilik modal memberikan I
sejurnlah uang yang sulit digunakan seperti dolar, mark, atau I
poundsterling dan sejurnlah mata uang yang lain. Mata uang I
kontan ada yang berupa mata uang resmi, mata uang bebas dan I
mata uang lokal, padahal pada pasar yang lain ada mata uang I
resmi dan mata uang intemasional. Ketika pemilik modal tidak I
membatasi salah satu dari dua jenis mata uang ini dalam akad I
qiradh, maka akad yang semacarn ini batal. I

Jika pemilik rnodal menyerahkan dua kantong dan pada I
setiap kantong ada seribu dinar, lalu dia menjadikan seribu dinar I
untuk qindh dan seribu yang lain sebagai wadi'ah, dalam hal ini I
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Pertama: Hal ini diperbolehkan dan qindh itu pun sah,

karena dia telah melalnrkan akad dengan seribu dinar png telah

diketahui, karena memang sama.

Kedua: Hal ini fidak diperbolehkan, karena dia tidak tahu

mana harta unfuk qindh dan mana harta yang menjadi udi'ah,
akan tetapi jika pemilik modal menyerahkan seribu dinar dengan

sgnrat bahwa dia meminta keunfungan setengah dari yang seribu

dan sepertiga dari seribu yang lainnya. Jika pernilik modal

menenhrkan seribu dinar yang dis5aratkan, dia meminta setengah

dari kamfungan dan menentukan seribu dinar dari sepertiga

kannfungan png dia sgraratkan, maka hal ini diperboletrkan dan ini

menjadi dua akad. Sementara jika dia tidak menenh.rkan, maka

akad ini tidak diperbolehkan, karena dia tidak mengetahui salah

satu dari dua akad ini.

Jika seseorang memiliki seribu dinar harta titipan png
dipegang orang lain, lalu dia menjadikan harta ifu sebagai qindh,

sementara keduanya (yaifu, pemberi modal dan pengelola)

mengetahui ukuran dan sifat harta tersebut, maka ifu
dipertolehkan. Jika keduanla tidak mengetahui ularan dan

sifatrya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Jika pemilik modal

berkata, "Aku jadikan qindh kepadamu seribu dari diSntku yang

ada pada fulan," lalu dia menunaikannya sebagai qindh, maka ini

tidak boleh karena dia telah melakukan qindh dengan

yang ghaib. Jika 'amil telah memegang harta tersebut dan bisa

melaksanakan qiradh dengan harta tersebut, maka penguasaannya

terhadap harta tersebut sah, karena pemilik modal telah

merpakilkan kepada iaml untuk menggunakan harta tersebut.

Ketrnhrngan dan kemgian menjadi tanggungan pemilik modal dan

dirinya (lnitu pengelola), karena terjadiqn qidh dari miliknp
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melalui qiradh yang rusak. Jika 'amil memilil$ utang kepada

pemilik modal, lalu dia berkata, "Aku jadikan seribu dari utangku

untuk qiradh sebagai pengganti utang," maka akad ini tidak boleh,

dengan alasan bahwa dia telah melakukan qiradh dengan harta

yang tidak ada. Jil<a qiradh ini menghasilkan keuntungan dan

kemgian, dalam hal ini ada dua pendapat yang dijelaskan oleh Abu

Hamid dalam Al Jami';

Pertama: Keuntungan menjadi hak pemilik modal dan

kerugian menjadi tanggungannya, ini seperti kejadian qiradh

dengan utang dari orang lain. Dengan demikian 'amilterbebas dari

penanggungan dari utang ketika dia berdagang dengan harta

tersebut.

Kedua: Dan ini pendapat yang lebih shahih, yaitu bahwa

keuntungan dan kerugian menjadi milik 'amil dan dia harus

membayar utang kepada pemilik modal.

Pertedaan dari utang yang berasal dari 'amil sendiri dan

utang yang diambil dari orang lain, yaitu jika dia mengambil rnodal

dari orang lain, ini akad yang benar karena dia adalah orang yang

mewakili pemilik modal. Sehingga keuntungan dan kerugian akan

kembali kepada pemilik modal, karena transaksi ini terjadi dari

harta pemilik modal. Sementara jika dia memperoleh modal dari

dirinya sendiri (diambil dari utang dia kepada pemilik modal), ini

merupakan akad yang rusak karena dengan demikian dia membeli

barang sendiri untuk dirinya sendiri, maka keunfungan dan

kerugian menjadi tanggungan dirinya bukan tanggungan pemilik

modal, karena transaksi ini terjadi dari miliknya sendiri, karena

salah satu dari kedua posisi ini yaitu keuntungan dan kerugian

akan kembali kepada orang yang pada awalnya memiliki harta

tersebut.
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Cabang, Jika 'amil mengghasha6 seribu dinar, kemudian

dia melakukan alrlad qiradh dengan harta yang seribu tersebut,

maka dalam hal ini ada dua macam;

Pertama: Dia telah menggunakan harta ghashab ini, maka

setelah dia menggunakannya, harta ini menjadi utang baginya,

sehingga statusnya seperti apa yang telah kami jelaskan

sebelumnp.

Kedua: Harta ghashab ini masih ada, dan ini terbagi

menjadi dua macam;

Perbma: Dia menjadikan harta ifu sebagai qiradh setelah

'amil dibebaskan dari pertanggungan harta tersebut, dan ini

diperbolehkan. Karena setelah harta ini dibebaskan ia menjadi

harta uradi'ah.

Kduat Dia menjadikan harta tersebut sebagai qindh tanpa

penjelasan bahwa harta ifu telah dibebaskan dari akad qiradh,

maka unfuk qiradh semacarn ini ada dua wajh;

1. Qiradh ini batal, karena harta ini menjadi tanggung

jawab 'amil seperh utang, keuntungan dan kerugian yang ada

menjadi tanggungan pemilik modal dan 'amil.

2. Qiradhni shahih, qaadh ini sah karena qindhdilalukan

dengan harta yang nampak sebagaimana jika dia menjual atau

menghibahkann5a. Sementara tentang pembebasan harta tersebut

dari pertanggungannya, ada tiga wjh;

Pertama: Harta tersebut telah dibebaskan dari

pertanggungjawabannSn, karena dia telah menjadi orang lang
dipercap.
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Kedua: 'Amil bertanggung jawab mengganti harta

tersebut, sebagaimana orang yang meng-ghashab harus

bertanggung jawab terhadap benda yang dia gadaikan.

Ketiga: Selama 'amil tdak mengelola harta tersebut

sebagai al<ad qiradh, maka pertanggungjawabanryn tetap ada. Jika

'amil itrt mengelola harta tersebut dengan menyerahkan hasil

penjualan barang yang telah dia lual, maka 'amilbqrtarrggungiawab

jika memang dia melakukan al<ad qiradh dengan barang tersebut.

Sementara 'amil tidak terbebas jika dia melakukan akad dengan

barang yang masih diutang, karena dalam penenfuan akad barang

tersebut harus diserahkan kepada yang berhak seizin pemiliknya.

Jika 'amil menyerahkan barang dan memedntahkan 'amil

unhrk meniual barang tersebut, kemudian dia melakukan akad

gimdhdengan hasil penjualan barang tersebut, maka akad ini tidak

dipertolehkan karena dua alasan;

Pertama: Tidak diketahui hasil penjualan barang tersebut,

dan akad dengan harta yang tidak diketahui adalah batal

Kedua: Akad qiradh ini hanya dengan sifat, dan qaadh

dengan sifat adalah batal. Jika 'arnilmenjual barang tersebut, maka

penjualannya itu boleh karena dia telah mendapatkan izin yang

sah. Jika dia bemiaga dengan barang tersebut, maka keuntungan

dan kerugian menjadi hak pemilik modal, karena memang harta

itu bersumber darinya, dan 'amil mendapatkan upah yang semisal

atas pekerjaannya untuk qiradh, bukan unfuk penjualan barang.

Karena pemilik modal tidak menjanjikan upah untuk penjualan

barang, akan tetapi menjanjikannya pekerjaan qiradh sebagai

keunfungan, sehingga dengan demikian dia bekerja secara sukarela

unhrk menjual barang dan mendapat pengganti (keuntungan)

dengan akad qiradh.
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Jika pemilik modal berkata, "Ambillah dari orang yang

menpakiliku seribu dirham," lalu dia mengadakan akad qiradh

dengan seribu dirham tersebut, maka akad seperti ini tidak boleh

dengan satu alasan, yaitu bahwa al<ad qindh ini hanya dengan

sifat (barangnya saja) dan jika terjadi keuntungan dan kerugian

menjadi hak pemilik modal.

Jika pemilik modal menyerahkan jaring kepada pemburu

untuk berburu, dan hasil tangkapan dibagi untuk mereka berdua,

maka akad ini tidak boleh, hasil tangkapan tetap untuk pemburu

dan pemilik jaring hanya mendapatkan sala jaring. Dan ini sudah

dijelaskan sebelumnya pada penyempurnaan pembahasan yang

pertama. Diskusi dari para ahli fiqh bahwa jaring itu tetap menjadi

milik pemiliknya dan dia mendapatkan uang sevra yang setimpal,

atau hasil buruan tetap untuk pemburu dan dia harus membaSnr

uang sewa jaring, dan yang menjadi kesepakatan adalah bahrua

hasil buruan tidak boleh diQgi antara pemburu dan pemilik jaring

sebagai pembagian keuntungan sebagai qiyas dari mwan'ah
(bercocok tanam),r""r, .l

Perbedaan antara hasil buruan dan hasil binatang temak,

yaitu bahwa terjadinya hasil temak dari barang itu sendiri, maka

hasil itu menjadi hak pemiliknya bukan 'atnilnya. Dan munorln5n

hasil buruan adalah hasil dari pekeriaan pemburu itu sendiri,

sehingga hasilnya menjadi hak pemburu bukan pemilik jaring, dan

ini menunrt pendapat Al Mawardi. Hasil buruan menjadi hak

pemilik jaring sehingga dengan demikian lelahnya pemburu tidak

sia-sia iika jaring tersebut tidak mendapatkan hasil, dan ini

merupakan pendapat dari As-Subki. Pemilik jaring mendapatkan

upah yang setimpal, ini terjadi jika pemilik menyerahkan l<apaln1la

kepada nelayan unfuk bekerja dengan kapal tersebut dengan
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IgftErtungan setengah dari hasil usahanya dan ini tidak boleh,

h{tmna usaha itu dilakukan oleh nelayan dan dia mendapatkan

htrdlt dengan pekerjaannya, sementara bagi pemilik kapal

meprdapatkan uang sewa yang setimpal. Dasardasar hukum ini

merlirpakan berbedaan yang besar pada syariat ilahi5ryah milik kita

demi melindungi 'amil dart jerih payahnya dan usahanya, dan ini

merupa&an ciri khas yang mencolok, mulia dan cemerlang pada
iii;'-)r

T.1y.p.kat y-ang berlandaskan hukum *J* Inilah yang dikatakan

Muhyiddin An-Nawawi ig dalam Ar-Raudhah.

!iri:'\ Rukun keempat: Adanya sighah0afazh akad perjanjian)
i::;ii:
.jr-r:e. 9... dh, mudharabah dan mu'amalah adalah kata-kata yang

diSu{1akan dalam akad ini, jika seseorang berkata, "Aku lakukan
.1;.,':)!,

qirbdh kepadamu" atau "Aku lakukan mudharabah kepadamu"

atau "Aku lakukan mu'amalah kepadamu dengan syarat bahwa

keuntungan akan kita bagi setengah-setengah antara kita berdua"
r\': : '-.'i
maka ijab semacam ini adalah ijab yang sah. Dan disyaratkan

dalam akad qabul dilakukan secara bersambungan sebagaimana
.:.....

nibilyambungnya ungkapan dalam seluruh akad. Jika pemilik

iii6'dal berkata, "Ambillah seribu ini dan lakukanlah perdagangan

dglUan syarat keuntungan akan kita bagi setengah-setengah di

adtiiia kita berdua." Al Qadhi Husain dan Al Baghawi memastikan

bahwa ini adalah akad qiradhdan tidak memerlukan akad qabul.
ill':J: i

-r..i.;; Al Imam mengatakan: Guruku dan tokoh-tokoh besar
)i.:\i:..

,dalam madzhab memutuskan bahwa dalam al<ad qiradh harus ada
il-ii ,:,

-qabul, berbeda dengan ji'alah (sayembara) dan wakalah

*{purgy#l*) karena qiradh merupakan akad yang saling bergantian

,y*,q_1.r$, 
mengkhususkan sesuatu yang ditentukan. Jika pemilik modal

bdrkata, "Aku lakukan qiradh dengan syarat bahwa setengah dari
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kanntungan unfukku", kemudian pihak 'amil diam, maka akad ini

tidak sah menumt pendapat yang lebih shahih.

Sementara ada yang berpendapat bahwa akad ini sah dan

keuntungan dibagi dua diantara mereka. Jika pemilik modal

berkata, "setengah keuntungan untukmu" dan pihak 'amil diam

atau pemilik modal berkata, "setengah keunfungan untukmu dan

seperenam untukku" sementara yang lainnya diam, maka akad ini

sah menurut pendapat yang shahih. Dan keuntungan dibagi

setengah diantara mereka berdua.

Rukun yang kelima: Dua orang yang berakad.

Qiradh adalah akad memberikan kuasa unhrk mer,vakili dan

menjadi wakil, maka apa yang berlaku antara orang yang

mewakilkan dan orang yang mewakili berlaku juga bagi pemilik

modal dan 'amil (pengelola modal). Wali dari anak kecil dan orang

gila boleh melakukan qiradh dengan harta mereka berdua, kecuali

jika masih ada ayah, kakek, orang yang menerima wasiat, hakim

atau orang yang dipercaya unfuk mengumsnya.

Pasal

Jika seseorang melakukan qiradh pada saat sakit yang

menyebabkan dia wafat, maka akad ini sah. Selanjutrya

keuntungan yang telah disyaratkan diserahkan kepada 'amil

meskipun besam5n melebihi upah yang sebanding, dan tidak

dihifung dari sepertiga keuntungan. Jika dia melakukan muaqah
pada saat sakit yang menyebabkan dia wafat, dan dia

mendapatkan keunfungan melebihi upah yang semisal, maka

kelebihann5a tetsebut dihitung dari sepertiga keuntungan menunrt
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pendapat yang shahih, dan letak perbedaannya yaitu keuntungan

yang hrmbuh dat'. musaqahbersumber dari harta ihr sendiri.

Pasal

Satu orang boleh melakukan al<ad qiradh kepada dua orang

dan sebaliknya. Jika pemilik modal melakukan qindh kepada dua

orang dan memberikan syarat bahwa mereka berdua mendapat

setengah dari keunfungan secara merata, maka akad ini

diperbolehkan. Jika dia memberikan syarat keuntungan untuk

salah safunya sepertiga keunfungan dan seperempat untuk yang

lainnya, narnun pembagian ini tidak jelas, maka akad semacam ini

tidak boleh.

Ketika pemilik modal menenfukan siapa yang akan

mendapatkan sepertiga dan siapa yang akan mendapatkan

seperempat, maka ini diperbolehkan. Al Imam berkata, pemilik

modal boleh melakukan qimdh kepada dua orang jika dipastikan

bahwa masing-masing pihak memiliki kebebasan.

Jika disyaratakan kepada 'amil pertama dan 'amil keAua

unhrk saling mengawasi satu dengan yang lainnya, maka akad ini

tidak diperbolehkan, ini pendapat Al Imam, dan aku meyakini

bahwa pendapat para sahabat kami yang lain juga memperkuat

pendapat ini. Jika dua pemodal melakukan qindh kepada sahr

orang, maka keduanya harus menjelaskan keunfungan untuk 'am{

dan sisanya menjadi hak mereka berdua sesuai dengan besaran

modal mereka.

Jika kedua pemodal ifu berkata, "Kamu akan mendapatkan

bagian sepertiga dari keunfungan salah sahr dari kami dan

seperempat dari yang lainnya", ketika ini masih samar maka akad
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ini tdak dipe6olehkan. Jika keduanya menentukan dan 'amil

mengetahui besaran harta dari keduanya, maka akad ini

dipertolehkan, kecuali jika keduarya memberikan syarat sisa harta

dari mereka tidak sesuai dengan prosentase modal mereka berdua.

Pasal

Jika akad qiradh batal karena kurangngm salah satu qnrat,

maka dalam hal ini ada tiga hukum;

Pertama: Pengelolaannya terus dilanjutkan seperti pada

al<ad qimdh yang benar, karena adanya izin seperti al<ad vnl<alah

yang rusak.

Kedua: Keselamatan keunttrngan se@ra semputna

menjadi haknya pemilik modal.

Ketiga: 'Anil berhak menerima upah yang sebanding

dengan pekeljaannya, baik dalam pekerjaannya itu mengandung

keunfungan ataupun tidak.

Dan hukum-hukum ini berlaku pada gambaran qindhyang
rusak. Jika pemilik modal berkata, "Aku lakukan qindh kepadamu

dengan syarat semua keuntungan untukku" kami berpendapat

bahwa qimdh ini rusak dan tidak jelas. Dan haknSra 'amil

mendapatkan upah yang semisal ini ada dua vnjh dan yang paling

shahih akad ini dilarang, karena 'amilbekeria tanpa mendapatkan

bayamn.

AslrSyirazi & berkata: Pasal: Qndh tdak
diperbolehkan kecuali dengan bagran keuntungan lrang
telah diketahui, jika investor melahrkan qindh dengan
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bagian keuntungan yang tidak jelas, maka qiradh ini
tidak sah, karena bagian tersebut berada pada dirham
dan seribu maka akan sangat merugikan. Jika investor
melakukan qiradh dengan bagian yang telah ditentukan
seperti setengah atau sepertiga, maka qindh ini
diperbolehkan karena akad qiradh ini seperti musaqah.
Dan Rasulullah S pernah melakukan musaqah kepada
penduduk Khaibar dengan setengah keuntungan dari
kurma dan tanaman. Jika investor melakukan qiradh

dengan dirham yang telah diketahui, maka qiradh ini
fidak sah, karena terkadang dirham tersebut tidak
menghasilkan keunfungan dan akan merugikan 'amil,

dan terkadang tdak menguntungkan kecuali dirham
tersebut. Dan ifu akan merugikan investor.

Jika pemilik modal berkata, *Aku lakukan qiradh
kepadamu dengan syarat keuntungan akan kita bagi
diantara kita" maka dalam hal ini ada dua wajh;

Pertama: Akad ini tidak boleh, karena ukuran
keuntungan tidak diketahui, dan ucapan semacam ini
bisa berarti keuntungan akan dibagi secara rata dan
bisa juga ada pihak yang mendapatkan lebih besar.

Kedua: Akad ini sah, karena investor
menyamakan kedudukan mereka berdua dalam idofalr

"y 
(anibhu baynanal kalimat tersebut, dan ini

mengandung arti persamaan. Kalimat ini sama dengan
kalimat 'Rumah ini milik Zaid dan Amr.' Jika investor
berkata, 'Aku lakukan qiradh dengan syarat bahwa aku

qle" mendapatkan setengah dari keuntungan" maka
dalam hal ini ada dua waih:
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Pertama: Akad ini sah dan keunfungan diantara
mereka yaifu setengah, karena keuntungan dibagt unfuk
mereka berdua. Jika investor memberikan syarat unfuk
dirinya mendapatkan setengah keunfungan, ini
menunjukan bahwa sisanln menjadi milik 'amil-

Kedua: Akad ini tidak sah dan ini merupakan
pendapat yang shahih, karena semua keuntungan akan
menjadi milik investor dengan kepemilikanqp. 'Amil
hurrp memperoleh sebagiannlp saja dari keuntungan
dengan ketentuan qnrat dan pada alrad ini fidak
disebut sgprat tersebut, sehingga akad ini batal.

Jil<a investor berkata, 'Alil lakulon qindh
kepadamu dengan ketenfuan setengah keunfungan
unfukmu' maka dalam hal ini ada dua rnjh;

Pertama: Akad ini tidak sah, karena akad ini tidak
menjelaskan hakngTa investor.

Kedua: Akad ini sah, dan ini pendapat lpng
shahih, karena hak untuk investor fidak perlu
ditenfukan dalam syarat, karena tenfu dia akan
mendapatkanlna setelah menguasai kembali hartanya,
namun lpng harus dijelaskan adalah hak S1ang akan
dimilild 'amil. Jika ditentukan qprat bahun 'amil akan
mendapatkan setengah dari keuntungan, maka selunrh
sisa dari harta itu menjadi rnilik investor. Dengan
demikian jika investor berkata, 'Aku lakukan qiradh
denganmu dengan qprat setengah keuntungan
unfukmu dan sepertiga unfukku.' Sementara itu
investor fidak menyebutkan yang seperenam, maka
akad ini sah. Mal<a setengah keuntungan akan menjadi
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milik 'amil karena semua harta qindh tersebut akan

menjadi milik investor kecuali apa yang telah dia
syaratkan unfuk 'amil, dan dia telah menenfukan
setengah unfuk 'amil dan sisa dari harta tersebut
menjadi milik investor-

Pasal: Jika investor berkata, "Aku lakukan qiradh
kepadamu dengan syarat semua keuntungan unfukku
atau semuanya unfukmu," maka akad ini batal, karena

obyeknya adalah bersekutu dalam keuntungan, iika
investor menenfukan keuntungan unfuk salah safu dari
mereka berdua, maka dia telah membuat syarat yang

meniadakan hak yang lainnya sehingga akad ini batal.

Jika investor menyerahkan kepada 'amil seribu dan

berkata, 'Kelolalah harta ini dan semua keuntungan
menjadi milikmu,' maka ini adalah akad pinjam
meminjam dan investor tidak memiliki hak dalam
keuntungan, karena lafazh ini memiliki kesamaan
antara qindh dan qardh (piniam meminjam). Sementara
pada akad ini telah dibarengi dengan hukum piniam
meminjam. Maka yang terjadi disini adalah akad pinjam
meminjam, seperti lafazh dalam kepemilikan karena

memiliki kesamaan antara jual beli dengan hibah, iika
pada akad itu disebutkan harga maka itu adalah akad

iual beli. Jika pemilik modal berkata, "Kelolalah uang

ini dan semua keuntungan menjadi milikku." Maka akad

ini adalah akad penjualan barang, karena kata ini
memiliki kesamaan antara qiradh dengan

bidhaffibarang dagangan) sementara akad ini telah
dibarengi dengan hukum penyerahan barang dagang,

sehingga akad ini menjadi akad penjualan barang,
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sebagaimana lpng telah kami jelaskan pada ucapan
kepemilikan barang.

Pasal: Salah sahr pihak fdak boleh
mengkhususkan diri sendiri dengan safu dirham
tertenfu, kemudian sisanya dibagi unfuk mereka berdua,
karena bisa jadi dia tidak mendapatkan dirham tersebut
dan haknya menjadi batal, atau sebaliknya satu pihak
yang lain tidak mendapatkan dirham tertentu, sehingga
hak yang lainnlp menjadi batal pula. Sementara ihr
salah satu pihak fidak boleh mengkhususkan
keunfungan yang ada diantara salah safu kantong,
karena bisa iadi satu pihak fidak mendapatkan
keuntungan dari kantong tersebut dan hakqp menjadi
batal dan begitu pula sebaliknya.

Dan salah satu pihak tidak boleh menjadikan hak
salah satu dari mereka dari satu budak yang dibeli. Jika
satu pihak menenfukan syarat bahwa ketika dia
membeli seor.rng budak dia akan mengambil budak
tersebut (difukar) dengan modalnya, atau 'anil
mengambil budak tersebut dari haknya yang akan
diperoleh, akad semacam ini tidak sah, karena bisa jadi
pada harta qindh tersebut tidak ada keuntungan kecuali
harrya budak tersebut. Dan ini akan membatalkan hak
yang lainnya.

Penielasan: Hadits tentang muaqah diriwayatkan oleh

jamaah dari hnu Umar dengan redaksi hadits "Bahwa Nabi f$
telah mempekeriakan penduduk Khaibar dengan bayaran setengah

dari hmil buah-buahan dan tanaman." DiriwaSatkan pula oleh Al
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Bukhari dan Muslim dengan redaksi, "Bahwa ketika Nabi tiba di

Khaibar, beliau diminta seorang Yahudi agar menetapkan mereka

perbuatan yang dapat membanfu mereka, dan mereka

mendapatkan setengah dari hasil buah, lalu Nabi $ bersabda

kepada mereka, 'Kami tetapkan kalian unfuk melakukan musagah

dengan syarat yang kami tenfukanl 'Diriwayatkan oleh Al Bukhari

dengan redaksi, "Nabi memberi sebidang tanah untuk mereka

kerjakan dan mereka tanami, lalu mereka akan mendapat setengah

dari hasil tanaman tersebut." Sementara hadits yang diriwayatkan

Muslim, Abu Daud dan An Nasa'i, disebutkan dengan redaksi,

"Nabi menyerahkan pohon kurma berikut tanahnya kepada

Yahudi Khaibar dengan syarat mereka mengelola lahan tersebut

dengan modal mereka dan Rasulullah mendapatkan setengah dari

hasil buahnya." Sementara Ahmad meriwayatkan dari Umar

dengan redaksi, "Nabi $ mempekerjakan Yahudi l(haibar dengan

syarat bahwa kami dapat mengeluarkan kapan pun kami

berkehendak," dan Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan

makna yang sama.

Adapun Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hnu

Abbas dengan redaksi, .Nabi $ menyerahkan sebidang tanah di

Khaibar beserta pohon kurmanya dengan syarat hasilnya akan

dibagi dua." Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan

redaksi, "Kaum Anshar berkata kepada Nabi S, 'Bagikanlah

antara kami dan saudara-saudara kami -kaum Muhajirin- pohon

kurma' Nabi # pun menjawab, 'Tidak' lalu mereka berkata,

'Berikanlah kami pekerjaan dan kita akan bagi bersama hasil

buahnya'. Dan mereka berkata, 'Kami mendengar dan

mentaatinya'."
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Hukum-hukum berkaitan pasl ini: An-Nawawi telah

berkata dalam Ar-Raudhah:

S3prat yang kedua: Qiradh tersebut menjadi milik

mereka bersama. Jika investor berkata, "Aku melakukan qiradh

kepadamu dengan perjanjian bahwa semua keuntungan akan

menjadi milikmu," maka akad semacam ini ada dua wajh;

Pertama, dan ini pendapat yang lebih shahih bahwa ihr

merupakan qiradh yang rusak dengan memperhatikan lafazh

tersebut.

Kedua, bahwa al<ad qidh itu sah dengan memperhatikan

rnatsnnta.

Jika investor berkata, "Ahr lakukan qindhkepadamu dan

semua akan menjadi milikku" apakah qindhsema@In

ini rusak atau ini merupakan akad penjualan barang? Dalam hal ini

ada dua wajh, dan jika pemilik modal berkata, "Aku serahkan

kepadamu unhrk menjual barang-barangku dan setengah dari

keuntungan menjadi milikmu." Apakah akad semacam ini akad

penjualan barang atau akad qiradlf Dalam hal ini pun ada dua

wajh. Jll<apemilik modal berkata, "Ambillah dirhamdirham ini dan

kelolalah harta ini, sementara semua keunhrngan menjadi

milikimu," maka akad ini adalah akad pinjam meminjam yang

shahih menunrt hnu Suraij dan mayoritas ahli fiqh. Ini berbeda jika

pemilik modal berkata, "Aku lakukan qimdh kepadamu dan semua

keunfungan menjadi milikmu," karena lafazh ini jelas pada akad

yang lain.

Syail,h Abu Muhammad berkata, "Tidak ada pertedaan

antara dua gambaran tersebut." sementara Al Qoani Al Husain

berkata, "Keunfungan dan kerugian menjadi haknya pemilik
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modal, sementara 'amil mendapatkan upah yang semisal, dan ini

bukan pinjam meminjam karena dia tidak memiliki harta tersebut."

Jika pemilik modal berkata; "Kelolalah harta ini, dan semua

keuntungan menjadi milikku." Maka ini adalah akad penjualan.

Syarat yang ketiga: Harta qaadh harus diketahui. Jika

investor berkata, "Aku lakukan qiradh denganmu dan kamu akan

bersama, bersyarikat dan mendapat bagian dari keuntungan,"

maka akad ini rusak. Jika investor berkata, "Kamu mendapatkan

bagran seperti apa yang disyaratkan Fulan kepada Fulan-" Jika

keduanya mengetahui syarat tersebut, maka akad ini sah, dan jika

salah satunya tidak mengetahui syarat tersebut, maka akad ini

rusak. Jika investor berkata, "Keuntungan akan dibagi antara kita"

lalu dia tidak menjelaskannya lagi, maka dalam hal ini ada dua

wajh;

Pertama: Akad ini rusak.

Kedua, dan ini menrpakan pendapat yang lebih shahih,

bahwa akad ini sah, ini bermakna bahwa keuntungan akan dibagi

dua untuk mereka, seperti perkataan, "Rumah ini milik diriku dan

Zaid'maka ini menjadi ketetapan setengah-setengah. Jika investor

berkata, "seperempat keuntungan akan menjadi milikmu dan

sisanya, sepertiga untukku dan duapertiganya unfukmu" maka

akad ini sah. Dan hasilnya adalah tujuh persembilan keuntungan

unfuk 'amil. lni terjadi jika mereka berdua mengetahuinya pada

saat akad yaitu bahwa yang disyaratkan 'amil dengan lafazh ini.

Jika keduanya atau salah safunya tidak mengetahui, maka akad ini

sah juga menurut pendapat yang lebih shahih dan inilah yang

dipastikan dalam l$ab Asys5nmil, karena memang hal itu mudah

untuk diketahui. Sementara ifu terjadi perbedaan pendapat ketika
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dikatakan, "Kamu mendapatkan keuntungan seperenatn,

sepersepuluh" dan mereka berdua atau salah satunya tdak
mengetahui ukurannya ketika akad.

SSTarat keempat: Orang yang berakad harus mengetahui

prosentase pembagian keuntungan dan bukan berdasarkan

perkiraan. Jika investor berkata, "Kamu mendapatkan keunfungan

atau aku akan mendapatkan keunhrngan satu dirham atau seratus

dirham dari keunfungan tersebut, dan sisanya kita baE dua

diantara kita," maka qimdh ini rusak. Begitu juga jika investor

berkata, "Kamu mendapatkan setengah keunfungan kecuali satu

dirham" begifu juga jika investor memerintahkan untuk mengunrs

barang dagang, membeli dengan modal, karena bisa iadi 'amil

tidak mendapatkan keunfungan kecuali dengan barang tersebut,

memakai terlebih dahulu pakaian yang akan dijual, menaiki herluan

yang akan dijual, mendapatkan keuntungan lebih besar, atau dia

berkata, "setengah keunfungan dari dua ribu akan menjadi

milikiku dan keuntungan yang lainnya unfukmu." lalu memberikan

syarat perbedaan pembagian dari dua ribu harta keuntungan. Jika

pemilik modal menyerahkan dua ribu keunfungan yang ada tanpa

adanya perbedaan dan berkata, "Keuntungan dari salah safu dua

ribu harta tersebut unhrkku dan keunfungan yang lainnya

untukmu," maka akad yang semacam ini rusak menurutt pendapat

yang lebih shahih.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akad sah jika

diucapkan dengan berkata, "Setengah keunhrngan dari dua ribu

akan menjadi milikmu."
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Cabang: Investor tidak boleh mengganfungkan syarat

dalam al<ad qiradh, misalnya investor berkata, "Jika telah datang

penghujung bulan, maka aku telah melakukan qindh kepadamu'"

Investor juga tidak boleh menggantungkan syarat dalam pembelian

dan yang sejenisnya, misalnya investor berkata, "Aku lakukan

qindh kepadamu sekarang dan jangan kau kelola harta ini sampai

berakhimya bulan ini." Namum ada yang berpendapat bahwa hal

ini diperbolehkan sebagaimana dibolehkan dalam al<ad wakalah.

Akan tetapi pendapat yang lebih shahih mengatakan bahwa ini

tidak boleh, seperti ucapan, "Aku iual ini dan jangan kau miliki

keorali setelah satu bulan kemudian."

Rul$n yang ketiga: Adanya keuntungan, dan untuk ini

ada empat syarat;

Pertama: Keunfungan ini khusus hanya unfuk dua orang

yang berakad. Jika disyaratkan bahwa keunfungan akan diberikan

kepada orang yang ketiga, seperti ucapannya investor, "Sepertiga

keunfungan untukmu, sepertiga untukku dan sepertiga untuk

istriku, atau anakku atau untuk orang lain," maka akad ini tidak

sah, kecuali jika memang orang yang dipersyaratkan tersebut ikut

bekerja, maka qiradh ini berlaku untuk dua orang. Jika orang yang

dipersyaratkan adalah budak milik investor atau budaknya 'amil,

maka itu sudah terkandung dari apa yang telah diryaratkan untuk

investor atau'amil.

Jika investor berkata, "setengah karnfungan unfukmu dan

setengahnya lagi unhrkku, dan dari bagianku setengahnya unfuk

isbiku," maka qiradh ni sfr, dan ini merupakan janji untuk

memberikan kepada istrinya. Jika investor berkata kepada 'amil,

"Untukmu demikian dengan syarat kamu memberikan kepada
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anakmu atau isfuimu setengah dari keunfungan." Al Qadhi Abu

Hamid berkata, "Jika dia menyebutkannya sebagai syarat, maka

qiradh itu rusak, jika dia tidak mensyaratkannya maka qiradh itu
sah."

Hukum-hukum dalam pasal ini: AsySyafi'i

mengatakan: Salah satu pihak yang berakad tidak boleh

menenfukan syarat dengan dirham kepada yang lainnya,

sementara sisanya adalah saham. Dan memberi syarat kepada

salah safu pihak unfuk mengurus barang atau salah satu pihak

diperbolehkan memanfaatkan barang yang akan diiual, dan akad

ini shahih. Telah jelas bahwa akad qiradh menuntut kedua belah

pihak untuk berbagi bersama dalam keuntungan, dan keuntungan

tidak boleh dikuasai hanya oleh salah satu pihak saja, karena

modal dan pekerjaan memiliki kedudukan yang sama. Modal

mempunyai nilai yang sama dengan pekerjaannya 'amil, oleh

karena itu dia harus berbagi bersama dalam keunfungan, sehingga

tidak boleh jika hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan

padahal mereka memiliki kedudukan yang sama.

Jika kami melarang salah satu pihak saja yang

mendapatkan keuntungan, maka kedua pihak tersebut harus

mencegah jalan yang menyebabkan munculnya masalah ini.

Diantara masalah ini adalah jika salah satu pihak menenfukan

syarat keunfungan berupa dirham tertentu, sementara sisanya

unhrk pihak yang lain atau mereka membagi dua sisa tersebut, dan

ini ildak diperbolehkan, karena bisa jadi pada transaksi yang

dilakukan hanln menghasilkan keunhrngan berupa dirham yang

disyaratkan saja, sehingga hanya safu pihak saja yang

mendapatkan karntungan, sementara lrang lain tdak
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mendapatkan apa-apa padahal ia telah bekeria dan menghasilkan

ka.nrtungan

Dan contoh yang tidak sah dari akad qindh dalam

pembelian yaitu jika pemilik modal menyrruh menjual semua buah

kectrali satu mudd dari buah tersebut yang dikecualikan untuk

dirinya sendiri, maka akad pembelian ini batal karena mungkin saja

semua buah yang ada rusak kecuali safu mudd yang dia pisahkan

unfuk dirinya sendiri sehingga penjual tersebut dapat mengambil

keunfungan dari harga penjualan dan mendapat juga buahnya

secara bersamaan. Jika keduanya menenfukan syarat adanya

kelebihan dalam kannfungan umpamanya yaitu salah satu dari

kedua belah pihak mendapatkan sepersepuluh dari keuntungan,

sementara yang lainryn mendapatkan sepersembilan dari

keuntungan, akad seperti ini diperbolehkan karena kedua-duanya

mendapatkan keunfungan, dan contoh dalam bansaksi jual beli

yaitu 'anil membeli buah kecuali sepersepuluhnya dari buah

tersebut, maka jual beli ini sah. Karena apa lrang tersisa dari buah

tersebut ada yang dijual dan ada yang tidak dijual.

Al Mawardi mengatakan: Diantara hukum yang berkaitan

dengan qiradh adalah dimana salah sahl dari yang berakad

menetapkan syarat ketika memberikan hak kuasa yang telah

disepakati atau pada usaha tertentu yang akan dilakukan dengan

modal yang ada, maka dalam hal ini qiradh menjadi batal, karena

jika demikian orang melakukan i"al beli tdak mendapatkan

keuntungan kecuali apa yang telah dia kuasainya sehingga hanya

safu orang saja yang mendapatkan kannhrngan sementara yang

lain tidak mendapatkan ker.rnfungan. Dan diantara hal yang tidak

diperboletrkan dalam akad qiradh yaitu jika salah satu pihak

memberikan syarat unh.rk mendapatkan keuntungan sementara
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yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan tersebut, seperti

mengendarai binatang yang telah dibeli atau memakai pakaian

yang telah dibeli selama pakaian ifu ada selagi allcld qiradh masih

berjalan, maka akad seperti ini batal, karena boleh jadi tidak akan

ada kelebihan harga pada barang tersebut kecuali pada salah satu

pihak, sehingga hanya ada satu pihak saja yang mendapatkan

keuntungan tersebut, karena memanfaatkan suatu barang

dianggap seperti memiliki barang tersebut.

Jika kedua belah pihak menenfukan syarat bahwa

keuntungan diberikan kepada salah satu pihak saja, maka dalam

hal ini ada dua masalah;

Pertama: Kedua belah pihak menentukan syarat bahwa

semua keuntungan hanya unfuk pemilik modalsaja.

Kedua: Kedua belah pihak menentukan semua

keuntungan unfuk 'amil. Jil<a diberlakukan syarat pertama, maka

yang dipertimbangkan adalah jika pemilik modal tidak mengatakan

"lni adalah qindli'ketika dia menyerahkan modal nalnun pemilik

modal hanya berkata, "Ambillah harta ini, lalu lakukanlah jual beli,

dan semua keuntungan menjadi milikku." Maka ini adalah benfuk

pertolongan 'amil dengan pekerjaannya kepada pemilik modal,

dan ini bukan alad qiradh, 'antil dianggap bekerja secara sukarela

dengan pekerjaannya ini, semua keunfungan menjadi hak pemilik

modal dan 'arnilfidak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

Jika pemilik modal berkata, "Jadikan harta ini sebagai

qiradh dan semua keuntungan menjadi milikku." Maka ini adalah

benhrk dan qiradh yang rusak, karena semua keuntungan menjadi

hak pemilik modal. Namun jika 'amil mendapatkan upah yang

sebanding dengan pekeriaan, dalam hal ini ada dua rnjh;
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Pertama: Yaifu pendapatnya Al Muzani, bahwa 'amil

tidak mendapatkan upah karena dia rela jika tidak mendapatkan

keunfungan dan bekerja secara sukarela.

Kedua: Pendapat lbnu Suraij, 'amil mendapatkan upah
yang semisal untuk pekerjaannya ini pada qindh yang rusak, ini

sama seperti orang yang dinikahi tanpa adanya mahar maka dia

berhak mendapatkan mahar yang sebanding.

Jika kedua belah pihak menentukan syarat bahwa semua

keunfungan untuk 'amil, ma}a dalam hal ini ada dua macam;

Pertama: Jika pemilik modal berkata, "Ambillah harta ini

sebagai qiradhdan semua keunfungan menjadi milikimu." Maka ini

merupakan akad 5ang rusak, dan semua keunfungan menjadi hak

pemilik modal berdasarkan hukum qiradh yang rusak, sementara

'amil mendapatkan upah yang sebanding karena dia telah

menghasilkan keunfungan dan dia belum menerimanya.

Kedua: Pemilik modal berkata, "Ambillah harta ini dan

semua keunfungan menjadi milikmu," dan saat menyerahkan harta

pemilik modal tidak menjelaskan bahwa itu untuk qiradh, dalam

hal ini ada beberapa pandangan dari para sahabat kami;

Pertama: Harta itu menjadi pinjaman dan bukan harta

qiradh, karena pemilik modal tidak mengucapkan kata qiradh,c

dengan demikian 'amil bertanggung jawab atas semua harta dan

keuntungan menjadi miliknya.

Kdua: Akad qiradh menjadi rusak dan tidak menjadi akad

qiradh bukan pula akad pinjaman meminjam, karena kata-kata itu
memang tidak disebutkan, dengan demikian 'amil tidak

bertanggung jawab terhadap harta, dan semua keuntungan
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menjadi hak pemilik modal, dan 'amil mendapatkan upah yang

setimpal.

Asy-Syirazi *g berkata, Pasal: Pemilik modal tidak
boleh mengganfungkan syarat dengan syarat yang

teriadi kemudian, karena ini adalah akad yang bisa

menjadi batal karena adanya ketidaktahuan, sehingga
tidak boleh adanya penggantungan qnrat dengan
syarat yang akan teriadi kemudian, seperti unfuk
membeli dan menyewa.

Pasal: AsfSyafi'i & mengatakan: Dan tidak
diperbolehkan menenfukan syarat pekerjaan hingga
waktu tertenfu, di antara para sahabat kami ada yang

berpendapat, tidak boleh membatasi waktu dalam akad
qiradh, karena akad ini adalah akad mubah yang bisa

saling bergantian secara mutlak, maka akad ini menjadi
batal dengan ditenfukannya waktu seperti jual beli dan
nikah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa
akad qiradh yang ditenfukan hingga waktu tertenfu,
yaitu dengan tidak bolehnya melakukan penjualan

setelah jatuh tempo yang telah ditenfukan, maka akad

ini fidak sah karena 'amil punln hak unfuk tems
berjualan demi mencapai keuntungan, jika ditetapkan
syarat yang melarang unfuk melakukan hal itu maka
berarti ini meniadakan tuiuan dari akad itu sendiri,
maka akad ini tdak sah-

Jika investor melalukan akad dengan syarat 'arnil
tidak melakukan pembeliarr setelah waktu tertentu,
maka akad ini sah, karena investor berhak melarang
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pembelian jika memang dia berkehendak, dan ketika
dia menenfukan sgarat agar tdak dilakukan pembelian
maka sesungguhqTa dia telah menenfukan qlarat yang
telah menjadi milikn3la dalam tunhrtan akad tersebut
dan ini tdah mengganggu keabsahan alod.

PasaL Akad qindh fidak sah kecuali untuk
pemiagaan jenis barang yang utnurn, seperti pakaian,
makanan dan buah-buahan ketika pada musimnya. Jil<a
dilakukan akad perniagaan untuk barang yang fidak
umum seperti yakut merah, kuda lpng benpama-wami
dan benda lain llang sejenis, atau menjual barang
dengan jenis tertenfu, maka akad ini tidak sah, karena
fujuan dari qindh adalah mencari keuntungan, jika
investor memberikan qarat lpng fidak umum atau
dengan menjual barang tertenfu saja. Tujuan dari akad
ini fidak al<an tercapai, karena bisa saja 'amil tidak
setuju dengan al<ad tersebut.

Dan tdak boleh memberikan qlarat agar 'arnil
membeli barang dari orang tertenfu, karena bisa jadi
'amil fidak sefuju dengan keunfungan yang akan
diperoleh atau 'amil fidak boleh menjual barang
padahal barang ifu bisa menguntungkan, maka dengan
demikian malrsud dari akad qindhbatal-

PasaL 'Amil hanrs menguasai apa yang telah I

berlaku pada umrmmlra dalam pemiagaan, seperti
menggelar dagangan, melipat pakaian, melakukan ijab
qabul, menyimpan hasil penjualan, dan menimbang
sestrahr yang ringan seperti k W, minyak wangi dan
minlrak misik, karena mutlaknSTa iz:,trl- mengandung
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semua aspek yang telah meniadi kebiasaan, dan

kebiasaan !/ang berlaku adalah 'amil bisa melakukan

sendiri semua hal yang berkaitan dengan perniagaan-

Jika 'amil menyewa orang lain unfuk melakukan
pekerjaan tersebut, maha dia hams membaSnr dari
hartanya sendiri.

Dan sesuafu lnng tidak meniadi kebiasaan untuk
dilakukan sendiri seperti membawa barang dagangan,

menimbang barang-barang yang berat, maka 'arnil tdak
wajib melakukanqp sendiri, dia boleh menggunakan

harta qiradh unfuk membayar orang yang bisa

melakukan pekerjaan tersebut. Karena memang pada

kebiasaannga pekerjaan ini tidak dilakukan sendiri, dan
jika 'amil melakukan pekeriaan yang tdak meniadi
kebiasaan tadi, dia tidak berhak mendapatkan upah,
karena dia telah bekeria secara sukarela.

Jika 'amil mencuri atau meng-grlashab apakah
pencuri dan pengghashab itu harus dituntut? Dalam hal
ini ada dua pedagang;

Pertama: Dia tdak perlu ditunfut, karena qindh
ini terikat dengan perdagangan, maka hrnfutan fidak
termasuk di dalamnya-

Kedua: Pelakunya ifu bisa ditunhrt, karena qitadh
menghendaki adanya perlindungan harta dan
perdagangan dan itu tidak akan berlangsung kecuali

dengan adanya pengaduan dan tunfutan.

Pasal: 'Arnil fidak boleh melakukan akad qiradh,

kepada pihak lain tanpa inn investor karena
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tindakannya ifu hams dengan izin dan investor belum
mengizinkannya dalam qiradh ini, maka 'amil tidak
berhak memilikinya.

Jika investor memberikan qiradh dengan
mendapatkan setengah dari keunfungan, dan 'amil
memberikan qiradh kepada yang lainnya, kemudian
orang yang kedua ini membeli dengan kredit, lalu dia
membayar dengan harga kontan dari harta qiradh,
kemudian dia mendapatkan keuntungann!,81, maka ada

dua pendapat diantara kami tentang orang yang meng-
ghashab. Jika 'anil membeli dengan cara kredit, lalu
dia membayar kontan dari harta qindh !/ang di-ghashab
kemudian rnendapatkan keuntungan, jika kita ambil
pendapat dari Qaul Qadim yang menyatakan bahwa
keuntungan menjadi hak pemilik modal, dalam hal ini
Al Muzani berkata, 'Keuntungan menjadi hak pemilik
modal dan setengah keuntungan dibagi dua untuk dua
'amilter*but."

Para sahabat kami berbeda pendapat dalam hal
itu, Abu Ishaq mengatakan bahwa akad ini shahih
karena investor rela unfuk mengambil setengah
keuntungan dan tdak memiliki yang lebih banyak dari
itu, sementara setengah keuntungan yang kedua dibagi
unfuk dua 'amil, karena mereka berdua rela atas rezel<t

yang telah Allah berikan kepada mereka berdua, dan
yang telah Allah berikan yaitu setengah dari
keuntungan dan setengah yang lainnya diambil oleh
investor, maka investor ihr seperti konsumen.

388 ll ,et uoj*u'SyoahAl Muhdzdzab



Sedangkan sebagian dari sahabat kami ada yang

mengatakan bahwa 'amil yang kedua menjadi kewaiiban
dari 'anil yang pertama, yaifu dengan mendapatkan
upah yang sebanding, karena 'amil tersebut masuk
dalam akad dengan mendapatkan setengah dari
keuntungan dan dia belum menyerahkan keunfungan
itu kepada 'amil yang kedua. Kami berpendapat dengan
landasan Qaul Jadid sebagaimana yang dikatakan Al
Muzani bahwa semua keuntungan menjadi milik 'arnil
yang pertama dan 'amil kedua mendapatkan upah lpng
setimpal.

Di antara sahabat kami ada yang berpendapat
bahwa ini adalah akad yang keliru dan menunrt
pendapat ini semua keunfungan menjadi milik 'amil
yang kedua, karena dia yang telah mengelola qiradh,

dan kedudukannya seperti orang yang meng-gfiashab
dalam akad selain qiradh. Sementara ifu diantara
mereka ada pula yang berpendapat bahwa keuntungan
menjadi milik 'amil yang pertama sebagaimana
pendapatnya Al Muzani, karena 'amil kedua fidak
membeli barang ifu unfuk dirinya sendiri, namun dia
membeli barang tersebut unfuk 'amil yang pertama, dan
dia berhak mendapatkan keunfungan, ini berbeda
dengan orang yang meng-ghashab pada akad selain
qiradh, dia membeli barang tersebut unfuk dirinya,
sehingga keuntungannya menjadi miliknya.

Penjelasan: fuySyafi'i mengatakan: Pemilik modal tidak

boleh melakukan qiradh dengan menentukan waktu tertenfu,
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sebagaimana kita ketahui pada awal pembahasan ini, bahwa

qiradh merupakan akad yang mubah bukan akad wajib, sehingga

akadnya menjadi sah secara mutlak tanpa adanya syarat wakttr

atau batasan waktu unfuk pelaksanaan qiradh. Jika keduanya

menenfukan waktu, maka akad ini menjadi akad pinjam meminjam

yang wajib, dan hukum qindh menjadi batal.

Jika ini telah tetap, maka memberikan syarat waktu ihr ada

dua macam;

Pertama: Keduanya memberikan syarat waktu untuk

mengakhiri akad, maka qiradh ini menjadi batal sebagaimana yang

telah kami jelaskan.

Kedua: Mereka berdua menentukan syarat waktu unfuk

pembatalan akad, dan ini ada dua macam;

1. Mereka berdua menenhrkan syarat unfuk membatalkan

qindh beberapa waktu setelah pembelian dan penjualan, maka

hukum qiradh seperti ini menjadi batal jika waktu akad telah

berlalu trntuk membeli barang dari apa yang telah dicapai pada

al<ad qiradhittt.

2. Mereka berdua menenfukan syarat waktu untuk

pembatalan qiradh setelah le'.r,at beberapa lama untuk

menghentikan pembelian dan bukan penjualan, hukum qiradh

seperti ini diperbolehkan. Karena pemilik modal boleh

menghentikan pembelian setelah lewat beberapa lama, sehingga

dia;uga boleh menetapkan syarat sebelum akad berlangsung.

Jika pemilik modal berkata, "Ambillah harta ini sebagai

qiradh selama waktu yang aku kehendaki atau wakhr yang engkau

kehendaki," maka akad ini dipertolehkan, karena dengan

demikian akad ini merupakan akad mubah. Jika pemilik modal
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berkata, "Ambillah harta ini selama Fulan rela pada posisimu, atau

selama dia ingin unfuk memberikan qiradh kepadamu," maka akad

ini tidak diperbolehkan, dan ini merupal<an qindh 5ang rusak,

karena qiradh diantara mereka berdua tidak boleh digantungkan

pada kehendak orang lain.

Jika pemilik modal berkata, "Ambillah harta ini sebagai

qindh selama tentara itu tinggal disini atau hingga datangnya

orang yang pergi haji," maka ada pertimbangan dalam kasus ini,

jika dia mensSraratkan wajibnya batasan unktu ini, maka akad ini

batal. Jika dia mensSraratkan batalnya akad setelah habisnya, untuk

tidak melakukan pembelian dan bukan penjualan, maka dalam hal

ini ada dua pandagan;

Pertama: Ini diperbolehkan, karena memiliki hak

tersebut.

Kedua, Ini tidak boleh, karena tidak diketahuinya waktu,

merupakan bagian dari spekulasi dan akan membawa pengaruh

saat akad ini dibatalkan.

Cabang: Akad qkadh menunfut 'amil wrtllk mengelola

harta dalam proses jual beli. Jika pemilik modal memberikan

qimdh untuk membeli pohon kurma, kemudian dia hanya

mengawasi dan meminta panen buah tersebut, maka itu tidak

diperbolehkan karena dia terikat dengan proses secara sempuma

unfuk pembelian dan penjualan, karena akad giradh itu khusus

unfuk pengembangan keunfungan dari hasil proses pembelian dan

penjualan. Dan pada pohon kurma ini hasil diperoleh bukan hasil

jual beli, sehingga akad ini batal untuk menjadi akad qimdh, iuga
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bukan merupakan akad musaqah, karena akad ini dilakukan atas

dasar ketidaktahuan sebelum adanya kepemilikan.

Begitu juga jika pemilik modal memberikan harta qiradh

unfuk membeli hewan angkut atau binatang temak, dia hanya

mengawasi hetr.ran tersebut dan mengarnbil hasilnya, maka akad ini

tidak boleh sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jika 'amil membeli pohon kurma dan binatang angkut,

maka pembelian itu sah, dan dia tidak boleh menjualnya karena

dia membeli dengan izin dan menjual tanpa izin. Hasil dan

keuntungan dari buahnya menjadi hak pemilik modal karena

memang itu hasil dari hartanya sendiri, sementara 'amil

mendapatkan upah standar, karena terikat dengan syarat dan

pelayanan 5nng dia lakukan, sebab ini merupakan pekerjaan yang

berhak mendapat balasan. Diterangkan oleh Muhammad bin Al

Hasan bahwa semua akad itu diperbolehkan, bahkan dia

mengatakan: Jika telah ditetapkan qiradh untuknya, maka dia

boleh membeli tanah atau menyewa tanah untuk bercocok tanam,

atau untuk ditanami pohon dan mereka membagi dua hasil dari

tanah tersebut. Namun akad semacam ini rusak sebagaimana yang

telah kami jelaskan.

Dan bagian kedua: Tentang biaya operasional, diantara

biaya itu ada yang harus diambil dari harta qiradh, dan ada yang

harus diambil dari hartanya 'amil sementara tidak harus diambil

dari harta qAadh.

Yang boleh diambil dari harta qiradh yaitu biaya

tranportasi, pengemasan, biaya bea ctrkai jika dia tidak terlambat

untuk menyerahkan barang tersebut karena kecerobohan, biaya
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penyimpanan dan gudang, dan biaya lain yang harus ditanggung

berupa biaya pungutan, pajak dan biaya labeling barang yang tidak

bisa dibiayai oleh 'amil, mal<a 'amil boleh mernbayar biaya itu

semua dengan cara yang baik dari harta qiradh. Kemudian dia

menyimpan keuntungan yang dihasilkan agar kelebihan dari

ker.rntungan 5nng ada setelah itu dapat dibagi unfuk mereka berdua

sesuai dengan syarat png telah ditentukan

Sedangkan bia5n grang harus dikeluarkan oleh 'anil yartu

biaya yang disebabkan pelanggaran yang dia lakukan, biaya unhrk

bea cukai iil€ ifu disebabkan, karena keterlambatannya

menyerahkan barang, karena adanya keterlambatannya dalam

menjual barang dan proses yang semestinya dilakukan oleh para

pedagang yaifu mencatat bansaksi, melangsungkan proses

pemasaran, menjual, mencairkan barang dagang ke dalam benhrk

uang kontan dan menulis harga-harga pada setiap barang jika

memang ada aturan dari pemerintah yang menunfut hal yang

demikian.

Untuk biaya iklan barang-barang baik di koran, dinding-

dinding, atau lalnr-la5nr pengumuman, maka biaya ini diambil dari

harta qiradh atau sesuai dengan syarat yang disepakafi.

Bagian ketiga: Bia5a operasional unfuk 'am4 dalam hal

ini ada dua macam;

Pertama: Biaya yang memang harus dikeluarkan oleh 'anil
ifu sendiri, seperti biaya makan, pakaian dan biaya tempat tinggal.

Keduar Biaya dalam perjalanan, sebagaimana yang

diriwayatkan Al Muzani dalam Al Mukhtashar bahwa dia berhak

memperoleh biaya perjalanan dengan cara yang benar. Dia juga
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berkata dalam Jami'Al l{a6rrsebagaimana }rang aku hafal, bahwa

tidak boleh melakukan qindh kecuali dengan biaSn 37ang telah

diketahui setiap harinya, dan apa Snng hendak dia beli dia harus

mengusahakannya, dengan dernikian sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam Al Mukhbshar dan Al Jami' Al l{abirbhwa 'amil

berhak mendapatkan biaya, bahlon dia mengatakan dalam Al
Jami' Al l{abir dia mendapatkan bia3n sebagaimana para isti
mendapatkan biaya (nafkah) dari suamin3n. Diterangkan dalam Al
Mulchbshar, bahwa dia mendapatkan biap dengan cara yang baik

seperti seseorang memberi biaSra (nafkah) kepada orang-orang

yang dekat, dan inilah pendapat Snng disampailen Al Muzani.

Diriu4atkan dari Abu Ya'qub Al Brx aithi, bahwa 'amil

Udak boleh membiapi dirinp sendiri dari harta qindhbaik sedang

mukim maupun dalam perjalanan. Para sahabat kami berbeda

pendapat, Abu At Tha5ryib, Abu Hafs bin Al Wakil menjadikan dua

riurayrat 1rang be6eda ini terjadi atas dua perbedaan pendapat;

Pertama: pittr riwa5nt Al Muzani, bahwa 'amil tdak
mendapatkan biaya perjalanannya, karena fungsi perjalanannya

unh.rk harta qimdh dan ini berbeda jika untuk biap tempat tinggal.

Keduat 'Amil tidak mendapatkan biaya, karena fungsi

dalam perjalanannya itu mencari keunfungan tanpa disertai pemilik

modal.

Abu Ishaq Al Marwazi dan Abu Ali bin Abu Hurairah

berpendapat bahwa 'amil trdak mendapatkan biaya berdasarkan

satu pendapat seperti apa yang diriwayatkan Al Bur,raithi dan

keduanya disandingkan dengan pendapat Al Muzani bahwa biaSn

ihr han5p unfuk orang gang membeli barang, bukan unfuk 'amil

dan pendapat ini ditolak sebagaimana lang telah dijelaskan Al
Mnzani dalam Al Jarni'N l{abir dengan ucapan}a, 'amilberhak
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mendapat biaya yang telah ditenttrkan setiap hari dan bia5n yang

bisa dia belanjakan dan dia usahakan.

Pembicaraan pada masalah ini sebagaimana yang telah

dibahas oleh penyusun kitab ini, dan kami jadikan ini sebagai dalil

dari masalah tersebut dengan pendapat AsySyafi'i lrang
mencangkup pada tiga permasalahan:

Pertama: 'Anil boleh melakukan perjalanan dengan harta

qindh

Kedua: Biaya unfuk operasional qindh.

Ketiga: Biap vnitk 'amil

Unfuk permasalahan yang pertama, maka untuk pemilik

modal berada pada tiga keadaan;

Pertama: Pemilik modal melarang perjalanan dengan biaya

dari harta qiradh, maka dengan demikian 'amil trdak boleh

melakukan perjalanan menumt kesepakatan para ulama. Jika

pemilik modal mengizinkan unfuk bepergian ke suatu negeri dan

tidak mengizinkan unhrk pergi ke negeri yang lain, sementara ifu
pemilik modal tidak menentukan negeri mana yang diperbolehkan

untuk dikunjungi, maka 'amil boleh pergi ke negeri yang

perjalanannya arnan dan pergi ke kota yang telah menjadi

kebiasaan penduduk di negerinya untuk pergi ke negeri 1nng difuju

tersebut dengan membawa harta dan barang dagangan mereka.

Dia tidak boleh keluar dari ketiasaan yang sudah berlaku di

negerinya itu atau pergi ke negeri yang terjauh dari dari

tempatrya. Jika 'amil pergi jauh dari negerinya, maka dia harus

bertanggung jawab atas harta yang dibawanya.

Kedua: Pemilik modal memberikan kebebasan kepada

'amit dia tidak memerintahkannya, juga tidak melarangnya.
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Banyak perbedaan pendapat tentang bolehnya 'amil beprgiart

dengan membawa harta qiradh, As5rSyafi'i berpendapat bahwa

'amil tidak boleh bepergian baik dekat ataupun jauh, dan sama

saja apakah itu diserahkan kepada kehendakryn 'amil atauprtn

tdak.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa 'amil boleh

bepergian dengan harta qhadh jika memang dia berkehendak,

meskipun pemilik modal tidak menyunrhnya dan tidak

melarangnya. Abu Yusuf berkata, "'Amilboleh bepergran dengan

harta qidh ke tempat yang sekiranya dia bisa kembali sebelum

datangnp malam hari."

Muhammad bin Hasan berkata, "'Amil boleh melalnrkan

perjalanan ke suatu tempat yang sekiranya dia tidak memerlukan

biaya." Sedangkan dalil kami yaitu saMa Nabi $,

.\t eru vt # *{r3A:A' L!

" Seorang -u*0, dan hartarym datam kadaan' U*uru

keanh yang diiaga Allah." Dengan demikian 'amil trdak boleh

berpergian jika memang membahayakan harta, dan 'amil adalah

orang yang mendapatkan kepercayaan oleh karena itu dia tidak

boleh berpergian dengan harta qiradh seperti orang yang mauakili

orang lain. Karena semua perjalanan itu terlarang unhjk orang

yang marakili, maka begitu iuga hal itu berlaku untuk 'amil,

seperti perjalanan ke tempat yang jauh.

Cabang: AsySyafi'i mengatakan: JiLra 'amil melakukan

al<ad qiradhkembali kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal,

maka dia bertanggung jawab atas harta tersebut, ,ika dia
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mendapatkan keuntungan, maka setengah keuntungan menjadi

hak pemilik modal, dan setengah dari sisanya menjadi hak orang

yang mengelola harta tersebut ('amilkelual.

Al Muzani mengatakan: Ini merupakan pendapatnya pada

Qaul Qadim, sementara asal pendapatnya dalam Qaul Jadid yang

cukup populer yaitu setiap akad yang rusak itu tidak

dipertolehkan. Al Muzani mengatakan: Jika 'amilmembeli dengan

harta dasar dat'. qiradh, maka akad ifu rusak, jilta 'anil merrrbeli

bukan &ngan harta tersebut, ifu diperboletil<an, dan keuntungan

menjadi milik 'amil yang pertama dan dia lnrus bertanggung
jawab, sedangkan 'amil yarrg kedua mendapatkan upah standar

berdasarkan qips dari ucapan AsySyafi'i.

Al Mawardi berkata, "Pengelola harta qindh dilarang

melakukan qiradh kepada yang lainnya dengan harta qindh yang

sedang dia kelola selama pemilik modal tidak mengizinkannya

dengan izin yang benar dan jelas."

Abu Hanifah berkata, "Jika pemilik modal berkata kepada
'amil kelul<a dia menyerahkan modal kepadanya, 'Kelolalah harta

ini menunrt pertimbanganmu!', maka 'amil boleh menyerahkan

harta qiradh tersebut kepada yang lainnya, karena dia telah

diserahkan harta qiradh berdasarkan pertimbangannya, maka dia

melakukan qiradh tersebut karena ini merupakan hasil dari

pertimbangannSa. Dan ini pendapat lrang keliru, karena

ucapannya pemilik modal, "Lakukan ini menunrt
pertimbanganmu!" kata ini menghendaki agar pekerjaan 'amil

tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan, karena jika harta

itu dia qindlA<an kepada pihak lain, maka pekerjaan itu akan

beralih kepada orang lain pula. Dan seandaiqn dia melakukan

qiradh dengan semua hartanya tentu ifu tidak diperbolehkan, dan
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jika pekerjaan itu berdasarkan pertimbangan dari dirinya, rnaka

pekerjaan itu akan berpaling dari dirinya kepada orang lain, begitu

juga jika dia melakukan qiradh dengan sebagaian hartanya.

Jika telah tetap bahwa 'amil hdak boleh melakukan akad

qindh kembali kepada pihak lainnya dengan harta qiradhyang ada

kecuali dengan izin yang jelas dari pemilik modal, maka disini ada

tiga kemungkinan untuk pemilik modal;

Pertama: Pemilik modal mengizinkannya untuk bekerja

sendiri dan tidak mengizinkannya untuk melakukan qiradh dengan

pihak yang lain.

Kedua, Pemilik modal mengizinkan 'amilvriuk melakukan

qindh kepada pihak yang lain.

Ketiga: Pemilik modal mengizinkannya melakul<an qiradh

kepada yqng lainnya dan tidak mengizinkannya untuk bekerja

sendiri.

Adapun bagian lrang pertama: Jika 'amil melalttkan

qiradh kepada yang lainnya dengan harta qiradh, maka dia telah

melakukan kecerobohan dan dia harus bertanggung jawab atas

harta tersebut karena kecerobohannya, seperti orang yang

melakukan ghashab. Maka keuntungan yang diperoleh status

hukumnya seperti harta yang diperoleh dengan cara ghasha6. [*alu

selanjutnya untuk siapa keunfungan tersebut? Dalam hal ini ada

dua pendapat;

Peftama: Menurut Qaul Qadim keuntungan dari harta

ghashab menjadi hak pemilik modal. Berkaitan dengan ini Al

Muzani berkata, "Disini menjadi jelas bahwa pemilik modal
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mendapatkan setengah dari keuntungan dan setengah keuntungan

yang lain dibagi untuk dua 'amilpertama dan kedua."

Para sahabat kami berselesih pendapat tentang hal itu, Abu

Al Abbas bin Suraij berkata, 'iBerdasarkan pendapat ini maka

semua keuntungan harus menjadi milik investor, karena ini

merupakan keuntungan dari harta yang di-ghasha4 maka harta

yang di-ghashab ini menyebabkan seperti tidak adanya akad

qiradh. Jika investor mengambil harta dan semua keunfungannya

'amil kedua menjadi tanggungan 'amil pertama dengan

memberinya upah standar, karena dia yang telah menggunakan

jasanya dan bertanggung jawab atas qindh yang dia lakukan.

Jika harta qiradh itu hilang di tangan 'anil yang kedua,

maka investor bisa memilih unfuk meminta pengembalian modal

dan ketrnfungannya kepada salah safu dari dua 'amil yang dia

kehendaki, karena 'amil yang pertama bertanggung jawab atas

kecerobohannya dan 'amil yang kedua bertanggung jawab karena

harta qAadh hilang ketika ada di tangannya. Jika 'amil pertama

memaksa meminjamkan kepada 'arnil kedua. maka karajiban itu
tidak kembali kepada 'amil kedr-a karena dia adalah orang

kepercayaan dari 'amil pertana. Jika 'atnil keAua memaksa

meminjam, maka ker,vajiban memberikan ganti rugi kembali

kepada 'amil pertanra dari apa yang telah dia pinjamkan dengan

mendapatkan upah yang semisal, dan tidak menjadi kewajiban

bagi pemilik harta -meskipun dia mengambil semua harta-

membayar upah yang standar kepada salah safu dan kdua 'amil

tersebut, karena diberlakukannya hularm ghashab kepada mereka

berdua akibat menyalahi syarat yang ditentukan.

Abu Ishaq Al Marwazi, Abu Ali bin Abu Hr.rairah dan
jumhur sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa apa yang
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diriwayatkan Al Muzani atas pendapat ini merupakan pendapat

yang benar. Dan investor hanya mendapatkan setengah dari

keuntungan, dan bukan harta yang diambil secara ghashab rnumi,

karena dalam posisi ini pemilik modal telah menyerahkan hartanya

dengan mendapatkan setengah dari keuntungan dengan rela dan

menjadikan setengah dari keuntungan yang tersisa untuk yang

lainnya. Oleh karena itu investor hanya menerima setengah dari

keuntungan, sementara setengah keunfungan yang tersisa

sebagaimana diriwayatkan Al Muzani bagian tersebut dibagi unfuk

dua orang 'amil, maka para sahabat kami berbeda pendapat

menjadi dua waih;

Pertama: Pendapat Abu Ishaq Al Marwazi yang

mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan dari Al Muzani dalam

menukil riwayat ini. Dengan demikian setengah keuntungan yang

tersisa menjadi milik 'amilyang pertama dan tidak ada hak untuk

'amil yang kedua karena rusaknya akad. Dan 'amil pertama

mempunyai kewajiban unfuk membayar upah yang setimpal

kepada 'anil yang kedua, sehingga keunhrngan menjadi hak

antara investor dan 'amil pertanrn, sementara 'amil keAua

mendapatkan upah standar dat'r 'amilyang pertama.

Pandangan yang kedua' yaitu pendapatrya Abu Ali bin

Abu Hurairah bahwa apa yang telah diriwayatkan Al Muzani itu

benar, maka setengah keuntungan yang tersisa menjadi milik dua

'amiltersebut dengan dibagi dua secara merata berdasarkan syarat

yang mereka berdua tetapkan, karena ketika hukum qiradh antara

'amil pertama dengan pemodal telah berlangsung, maka hukum

qiradhjuga berlaku antara 'amilpertama dengan 'amilkeArsa, dan

inilah ketetapan dari pendapat yang baru{Qaul Jadid
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Bagian yang kedua: Dan ini merupal<an Qaul Jadid dan

Asy-Syafi'i, bahwa keuntungan dari harta yang dighasha6 menjadi

milik orang yang mengghasha6 dengan demikian pemilik modal

tidak mendapatkan apapun dari keunfungan. Dia boleh menunfut

modal kepada salah safu 'amil yang dia kehendaki, karena 'amil

pertama bertanggung jawab atas kelalaiannln dan 'anil keAua

bertanggung jawab karena dia 5nng memegang harta qiradh

tersebut.

Abu Hanifah Mengatakan: Keuntungan menjadi hak orang

yang meng-ghashab bukan orang yang di-ghashab, karena

penambahan kannfungan terjadi karena usahanla, dan

karnfungan dari hana lrang di-ghashab nr hasil

perubahan dan pekerjaan bukan dari harta itu sendiri dengan

demikian kepemilikan itu menjadi hak orang yang bekerja bukan

unfuk orcrng lang mempunyai harta. Dan ini adalah teori baru

yang modern yang mengatakan bahwa kelebihan dari nilai harta

merupakan hasil dari usahanya 'amil

Bagian grang ketiga: 'Amil pertama diizinkan untuk

melakukan qindh kepada 'amil kedua, namun dia tdak
mengizinkannya unfuk bekerja sendiri, maka 'arnil pertama adalah

orang yang ma,uakili pada akad qindh bersama orang lain, maka

dia tidak boleh melakukan qAadh untuk dirinp seperti orang yang

mer,vakili dalam akad penjualan, sehingga dia fidak boleh

melakukan akad jual beli untuk dirinya.

Kemudian harus dipertimbangkan, jika pemilik modal telah

menentukan siapa 'amilyang akan bekerja dengan 'amilperlama,

maka 'atnilpertama tidak boleh menyimpang dali 'anilyarrg telah

ditentukan. Jika pemilik modal tidak menenfukannlp, maka 'amil

pertama boleh mempertimbangkan untuk memilih 'anil yarrg
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dianggap marnpu untuk mengelola qiradh dari orang yang bisa

dipercaya dan memiliki pengalaman. Jika 'amil pertama memilih

orang Sang bisa dipercaya, namun tidak memilik pengalaman

dalam perdagangan maka itu tidak diperbolehkan, dan jika dia

memilih orang yang berpengalaman nalnun tidak amanah, ifu pun

tidak boleh hingga dia menemukan orang yang memiliki dua syarat

ini (bisa arnan dan berpengalaman), iika dia berpaling dari

ketetapan ini maka 'anil pertama harus bertanggung jawab.

Wallahu'Ahm.

Cabang: Seorang'amilbdakboleh melakukan mukabbh

terhadap budak png diladikan modal tanpa izin pemilik modal.

Namun jika pemodal dan 'amrl melakukan mul<aAbah secara

bersama, maka hal ifu boleh, dan budak tersebut bebas setelah

selesai pembayrarannya. Jika tidak ada keuntungan pada harta

tersebut, kebebasan budak ifu tergantung pemilik budak dan akad

qimdh tdak batal karena adanya proses mukabbah menuntt

pendapat yang shahih, selanjutnya proses pembayaran beralih

dengan cara menyicil. Ketika ada keunhrngan maka budak tersebut

menjadi milik pemodal dan 'amil berdasarkan syarat yang telah

ditenfukan, dan kelebihan cicilan dari harga 5rang ditentukan

adalah keunfungan.

Hukum kedua: 'Amiltidak boleh melakukan qimdh kepada

pihak lainnya. Jika dia melakukannya dengan seizin pemiliknya

dan dia tdak memiliki utang, sementara dia menjadi orang

kepercayaan pada al<ad qiradh yang kedua, maka ini dibenarkan.

Pekerja pertama tidak boleh memberikan s}arat apapun terhadap

keuntungan, dan jika dia melakukannya, maka qindh yang kedua

batal dan 'amilmendapatkan upah standar dari pernilik modal.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa menentukan

syarat pembagian keuntungan untuk selain 'amil dan pemilik

modal merupakan hal yang dilarang. Jika pemilik modal

mengizinkan 'amil mengelola bersama yang lain unfuk menjadi

pendamping dalam pekerjaan dengan pembagian keunfungan

yang telah ditentukan syarat dan pertimbangannya, maka akad

semacam ini diperbolehkan, ini seperti memberikan modal kepada

dua orang sejak dari awal transaksi. Namun menumt pendapat

yang lebih shahih akad ini dilarang.

Jil<a 'amil memberikan modal kepada orang lain tanpa izin

pemilik modal, transaksi itu menjadi batal. Dan ada keterangan

yang membolehkan penghentian akad campur tangan tersebut.

Menurut pendapat yang masyhur pengelolaan 'amil yarrg kedua

terhadap modal tersebut, pada saat dia mendapatkan keunfungan,

dia seperti orang yang meng-ghasha6 (mengambil tanpa izin) yang

berdagang dengan barang hasil ghasha6. Jika yang dikelola berupa

barang, maka ifu merupakan pengelolaan yang bersifat campur

tangan.

'Amilyang menjual dengan carer pemesanan atau membeli

dengan jaminan, dan dia menyerahkan barang yang di-ghashab

sebagaimana biasanya, kemudian dia mendapatkan keuntungan,

maka keunfungan tersebut untuk orang yang meng-ghashab

menurut pendapat yang disebutkan dalam Qaul Jadid. Sementara

unh,rk pemilik modal menunrt pendapat yang disebutkan dalam

Qaul Qadim, namun berkenaan pendapat ini ada beberapa

pembahasan;

Perkma Apakah keuntungan ifu unfuk pemilik modal

secara pasti, atau tergantung izin dari sang pemiliknya? Dikatakan,

tergantung dari izin sang pemilik seperti penjualan yang bersifat
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campur tangan, menurut pendapat yang disebutkan dalam Qaul

Qadim. Dengan demikian, jika 'amil rnengembalikan barangnya,

maka barang itu kembali seperti semula, sama saja dia membeli

dengan penjaminan atau dengan barang yang di-ghashab.

Mayoritas ulama mengatakan dengan pasti bahwa keuntungan

unfuk pemilik modal dan mereka mendasarkannya atas prinsip

kemaslahatan.

Kedua' Pendapat ini berlaku jika ada keuntungan pada

harta tersebut, banyak transaksinya dan sulit diaudit. Sebaliknya

jika mudah dihitung, sedikit transaksinya dan sedikit pula

untungnya, maka ini tidak menjadi masalah. Transaksi yang

berjalan mudah dan mendapat keunfungan atau sebaliknya,

pekerjaan tersebut sulit dan tidak ada keuntungan, pada masalah

ini ada dua pendapat, baik keuntungannya sedikit ataupun banyak.

Jika 'amil membeli barang dengan cara dicicil, apakah

semua keurfungan unhrk 'amil kedua karena memang dia yang

mengelola harta seperti orang yang meng-ghasha& Atau

keunfungan tersebut untuk 'amil yang pertama karena 'amil yang

kedua mengelola harta tersebut seizin 'amil perlama, karena

posisinya menjadi orang yang mewakili? Dalam hal ini ada dua

pendapat;

Menurut pendapat yang lebih shahih keuntungan untuk
,amil yang pertama, dan dia mempunyai kewajiban untuk

membayar upah kerja kepada 'amilkedua.

Sedangkan menurut Qaul Qadim, apakah pemilik modal

memperoleh keuntungan? Dalam hal ini ada dua waih;

Pertama: bahwa semua keuntungan menjadi hak pemilik

modal seperti karena status harta tersebut harta ghashab. Dengan
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demikian 'amil kelua hanya mendapatkan upah kerja. Dan ada

yang berpendapat bahwa upah 'amil kdua diambil dari bagian
'arnilyang pertama, karena dia adalah orang yang mempekerjakan
'amil yang kedua. Dan menurut pendapat yang lain upah 'amil

kedua diambil dari pemilik modal, karena manfaat hasil kerjanya

kembali kepada pemilik modal.

Keduar Dan ini pendapat yang shahih, yaifu pemilik modal

mendapatkan setengah dari ker.rnfungan, karena dia telah rela

dengan akad tersebut dan ini berbeda dengan benfuk ghashab.

Ada pula !,ang mengatakan bahwa semuanya menjadi milik 'amil

yang pertama dan 'anilyang kedua mendapatkan upah dari 'iazzl

pertama, karena dia telah menipu 'amil keAn Dan ada yang

mengatakan bahwa unfuk 'amilyang kedua, dan ada

lrang mengatakan bahwa keunhrngan itu dibagi merata diantam

mereka berdua, dan ini pendapat yang lebih shahih.

Jika 'amil kedrn mendapatkan setengah dari upah yang

sebanding, maka ada dua wajh dalam hal ini, yang lebih shahih

dari keduanya adalah 'amil keAua tidak mendapatkan upah,
namun dia mendapat setengah dari apa yang mereka hasilkan

berdua.

Dan ada dua wajh juga ketika 'amil pertama berkata,
"Keuntungan harta ini akan kita bagi antara kita saja." Atau dia

mengatakan "Setiap pihak akan mendapatkan setengah dari
keunfungan." Jika 'amil pertama berkata, "Apapun rezel4
(keuntungan) yang Allah limpahkan kepada kita, akan kita bagi

untuk kita," maka ini Udak perlu kembali lag ke pendapat

madzhab, dan mayoritas ulama memastikan hal tersebut, karena
setengah dari ketrntungan ifulah rezel<t yang telah Allah limpahkan
kepada mereka berdua.
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Semua pembahasan yang telah kami ceritakan tentang dua

qimdhini pitu ketika pembagian ker,rnhrngannln dibagi dua secara

merata, ketika kedua belah pihak atau salah satunya mendapatkan

prosentase yang berbeda, maka pembagiannya berdasarkan syarat

yang telah mereka tentukan. Dan ini berlaku iika 'amilkdua ikut

mengelola dan mendapatkan keunfungan, natnun jika harta ifu

hilang di tangan 'amil keAua dan dia mengetahui kondisi akad

qindhini, maka dia termasuk orang yang ghasha6. Namun jika dia

mengira bahwa 'amil pertama adalah pemilik harta qimdh, maka

dia seperti orang yang menerima titipan dari orang yang meng-

ghashab, karena menerima titipan adalah amanah, dan ada yang

berpendapat bahwa dia seperti orang yang menerima barang dari

orang yang meng-ghashab, karena memang manfaatrya akan

kembali kepada dirinya dan ini telah dijelaskan sebelumnya sebagai

pertang gungjaunbannYa.

Hukum ketiga: 'Anil tidak boleh melakukan perjalanan

dengan dana permodalan dan melakukan perjalanan tanpa izin

pemilik modal. Al Buaithi menukil pendapat yang mengatakan:

'Amil boleh menerima dana permodalan unh.rk perialanan ketika

kondisi perjalanan aman. Sementara menunrt pendapat yang

populer: Jika 'amil melakrl<an perjalanan dia yang menanggung

biayanya, dan ketika harga barang-barang di negeri yang dituju

lebih mahal atau harganya sebanding, maka iual belinya itu sah

dan 'amilberhak menerima keunhrngan. Dan ketika harga barang-

barang di tempat yang dihrju lebih murah, maka jual belinya tidak

sah, kecuali jika perbedaan harganya sangat tipis. Ketika akad

telah disepakati, maka harga yang dipegang oleh 'amil meniadi

tanggungannya. Berbeda dengan orang yang mer,vakili (dalam

wnkahht dalam jual beli, jika dia melakukan kecerobohan

kemudian dia rnenjual barang dagangan, maka dia tidak harus
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menanggung harga jual yang telah dipegangnya, karena dia

dianggap tidak melakukan kecerobohan.

Sementara dalam akad qiradh ini dianggap adanya

kecerobohan dari bmil yaifu dengan berpergian, maka dia
bertanggung jawab penuh, dan amanah ifu tetap ada sekembalinya
'anildari perjalanan.

'Anil yang pergi bemiaga ke luar daerah dengan seizin

pemilik modal, dia tidak dianggap melakukan kelalaian dan tidak
harus bertanggung jawab $ika ada kerusakan barang atau yang

lainn3ra). AI Mutawalli berkata, ''Amil harus menjml barang 5nng
dia perdagangkan dari negeri asalnya, meskipun harganya tidak
sarna atau mungkin lebih murah. Jika 'amil l<hawatr biaya
pengembalian barang lebih besar dari nilai kerugian atau adanya

kemungkinan mengalihkan dengan barang png diperkirakan akan

mendapatkan keunfungan, maka 'amil boleh menjual barang

tersebut, dan kalau hanya menimbulkan kerugian, maka hal itu
tidak dipertolehkan."

Aku berpendapat, jika 'amilberpergian dengan izin pemilik

modal, maka dia tidak boleh mengadakan perjalanan via laut

kecuali dengan izin terfulis dari pemilik modal. Wallaahu 'alam.

Biaya penakaran, timbangan, bongkar muat barang dan
juga biaya transportasi diambil dari harta gimdh,jika perjalanan ifu
seizin pemilik modal, dan begifu juga biaya pengamanan dan
pengawasan barang tersebut.

C.abang, Seorang 'amil tidak boleh b€rcedekah dengan
harta qimdh sedikitpun, secara tegas Udak boleh pula

membelanjakan modal untuk dirinyn sendiri ketika sedang
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bermukim. Jika dia dalam perjalanan, dalam hal ini ada dua

pendapat, yang paling kuat dari keduanya adalah tidak ada biaya

baginya ketika dalam perjalanan sebagaimana ketika dia

bermukim. sedangkan pendapat kedua mengafikan bahwa 'amil

berhak mendapatkan biaya ketika dalam perjalanan' Sementara itu

ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dilarang secara

qoth,i. Ada juga yang mengatakan 'amil berhak mendapatkan

biaya, namun dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu. Akan

tetapi pendapat yang paling shahihmengatakan biaya itu diberikan

jika adanya penambahan biaya yang diakibatkan adanya

perjalanan, seperti sepafu dan perkakas lainnya atau yang

sejenisnya. Ada juga pendapat yang mengatakan 'amil

mendapatkan biaya dari apa yang dibuhrhkan berupa makanan,

pakaian, lauk pauk dan 5rang lainnya.

Menurutku, jika adanya pembiayaan karena perjalanan

tersebut, maka berlaku pula sesuatu yang muncul akibat perjalanan

ifu, seperti bertambahnya biaya hidup, pakaian, biaya sewa, dan

yang lainnya. Wallahu 'Alam.

Dan dari ketetapan ini muncul beberapa masalah,

diantaranya;

Jika harta pribadi 'amil bercartrpur dengan harta modal,

maka pembiayaan dibagi meniadi dua bagian. Al Imam

mengatakan bahwa boleh saja dia melihat penggunaan biaya dari

dua harta tersebut, dan 'amil mendapatkan upah yang semisal'

Abu Al Faraj As-Sarkhasi berkata, "Tidak perlu dibagi jika harta

' amil hanya untuk biaya perjalanannya saia' "

Menurutku, Abu 'Ali telah berkata seperti apa yang

diucapkan As-Sarkhasi dalam N lfshah'dan begitu juga penulis .4/

Bayan. Wallahu'Alam.
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Jika pemilik modal meminta kembali modalnya ketrka 'amil

dalam perjalanan atau ketika dia sedang berada di negeri yang

drtuju, maka 'amiltidak berhak mendapatkan biaya kepulangannya

menunrt pendapat yang paling shahih, sebagaimana ketika

seseorang meng-khulu' (menceraikan) istrinya ketika dia dalam

perjalanan.

Pemilik modal boleh memberikan syarat kepada 'arnil agar

tidak berlebihan, membelanjakan modal dengan baik, dan apa

yang telah dia ambil dihitung dari keuntungan, jika tidak

menghasilkan keunfungan, maka ifu merupakan kerugian bagi

pemilik modal. Sementara 'amil yang berpergian melebihi dari

waktu 5nng biasa orang berpergian ke suatu negeri, maka dia tidak

boleh mengambil biaya dari kelebihan waktu tersebut.

Jika telah disepakati biaya perjalanan pada awal akad

permodalan, maka itu menjadi hak pasti ketika telah

ditetapkannp, iika tidak, maka transalsi permodalan menjadi

batal menurut pendapat 5nng lebih shahih, sebagaimana telah

disepakati ketika sedang mukim.

Menurut pendapat kedua, tidak boleh ada prasyarat, karena

ini merupakan salah safu kebaikan dari sebuah akad. Oleh karena

itu dalam mens5nmtkan ukurannya ada dua pendapat, menurut

riwayat Al Muzani dalam Al Jami'bahwa syarat pembiayraan harus

ditetapkan dalam akad sesuai dengan apa yang telah ditenfukan.

Namun ulama fiqih y*S lain belum menetapkannya.

PasaL Apaloh 'amil dapalmemiliki bagiann5n

ketika telah tampak (keuntungan) seperti akad musaqah (kerjasama

dalam pemeliharaan tanaman) ataukah dia Udak boleh memilikinya
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sampai tiba waktu pembagian keuntungan? Dalam hal ini ada dua

pendapat, dan yang paling kuat dari keduanya menurut mayoritas

ulama 'amil belum boleh memiliki keuntungan tersebut sampai

adanya pembagian. Kami berpendapat, bahwa keuntungan yang

sudah muncul bukanlah kepemilikan yang tetap, maka 'amil tidak

memiliki kekuasaan membelanjakan keuntungan tersebut, karena

keuntungan merupakan pelindung bagi bertahannya modal utama.

Jika terjadi kerugian setelah adanya kesepakatan, maka

dana pengganti diambil adalah dari keunfungan, dan sebisa

mungkin tidak diambil dari modal, karena itu kami berpendapat,

jika salah seorang meminta pembagian keuntungan sebelum

dibatalkannya transaksi pemodalan. Maka salah satu dari mereka

berdua tidak boleh memaksa.

Ketika permodalan meningkat dan hartanya berbentuk

uang, maka mereka berdua bisa membagi harta tersebut, hingga

tercapainyra kesepakatan dan akad pun berakhir. Ketika besaran

modal berupa uang, maka pemilik modal boleh mengambil

modalnya dan membagi keunfungan dari sisa modal tersebut.

Tercapainya ketetapan dengan meningkatrya akad sementara

harta dalam bentuk uang tidak dibagikan, maka hal itu ada dua

pendapat; pendapat yang lebih shahih mengatakan hal itu boleh

saja, sebagai penguatan untuk mencapai modal. Pendapat kedua

mengatakan hal itu tidak diperbolehkan karena membagi sisa yang

ada merupakan penyempumaan pekeriaan 'amil, iil<a harta ifu

berbentuk barang, maka akan dibahas pada penjelasan berikutnya,

insyaallah.

Apakah seorang 'amil boleh memaksa menjual dan

menguangkan barang dagang? Menurut kami hal ini

diperbolehkan, sedangkan menumt mazhab bahwa ini bukan hal
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yang bisa ditetapkan, karena pekerjaannya belum berlangsung, jika

pekerjaan itu telah dilangsungkan, maka ada dua wajh dalam hal
ini; yaifu sama ketika barang qiradh berupa uang funai. Jika

mereka berdua membagi keunfungan dengan sukarela sebelum

dibatalkan akad, maka ketetapan tidak akan tercapai, akan tetapi
jika terjadi kerugian setelah ifu, maka 'amil haruts mengganti dari

apa yang telah dia ambil.

Jika kita berpendapat bahwa 'amil t:dlak berhak memiliki
kecuali setelah ada pembagian, maka 'amilmer,rriliki hak yang kuat

bahkan dia bisa mer,uarisi haknya ifu, karena meskipun dia belum

memilikinya, natnun dia mempunyai hak kepemilikan atas

keunfungannya. Dan dia harus didahulukan dari pembayaran utang

karena kaerkaitan haknya dengan barang. Sementara ifu dia boleh

berhenti bekerja setelah nampaknya keuntungan, dan berusaha

menguangkan keuntungan tersebut sehingga dia bisa mengambil

haknya. Jika pemilik modal menghilangkan harta keuntungan
qiradh, maka dia berutang atas bagiannya 'arnil, l<arena hukum
hilang sama seperti meminta bagian masing-masing.

Pasal

Permasalahan Permodalan Ketika Bertambah atau
Berkurang

Barang yang bersifat bertambah, yaihr buah pada pohon
yang telah dibeli untuk permodalan (qimdl), hasil dari binatang

temak, usaha dari seorang budak, anak dari seoftrng budak wanita
beserta mahamya jika dia disehrbuhi dengan cara yang sytbhat
penggantiaan manfaat dari binatang temak dan hasil bumi, baik
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yang digunakan dengan keteledoran atau dengan sewa yang

dilakukan 'amil, maka dia berhak menyewakan, jika dia melihat

adanya kemaslahatan. Imam Al Ghazali mengatakan bahwa ini

semua merupakan harta qiradh, karena ini semua dapat

menghasilkan manfaat. Al Mutawalli berkata, "Jika pada modal itu

terdapat keuntungan, maka kita memberikan 'amil bagian

keuntungannya ketika telah nampak keunfungan tersebut,

demikianlah jawabannya." Namun jika tidak ada keuntungan dan

kita tidak memberikan keuntungan pada 'amil, maka diantara para

sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat bahwa itu menjadi

harta modal. Sementara itu mayoritas jumhgr berpendapat bahwa

pemilik modal boleh mengambilnya, karena itu bukan merupakan

keunfungan dari perdagangan, dan ini hampir cenderung menjadi

pendapat utama.

Jika kita menjadikannya harta modal, maka pendapat yang

utama itu diambil dari keuntungan. Dan dikatakan bahwa itu

menrpakan cacat dalam keuntungan dan modal. Jika pemilik

menggauli budak perempuan yang dijadikan modal, maka Al

Ghazali dan yang lainnya berpendapat bahwa itu harus

dikembalikan seukuran mahar, sementara 'amil tetap

mendapatkan keuntungan. Al Baghawi mengatakan: Jika pada

modal tersebut ada keuntungan dan kita memilikinya setelah

keuntungan ifu nampak, maka kita waiib memberi bagian 'amil

dari keuntungan yang ada, namun jika tidak, maka 'amil trdak

mendapatkan apapun. Dan pengembangan pemilik modal

terhadap budak perempuan yang diladikan modal itu laksana

memerdekakannya, kita mewajibkan pemberian mahar ketika

menggaulinya yang tidak menyebabkannya hamil. Namun menunrt

pendapat yang lebih shahih adalah adanya penggabungan antara

mahar dengan hargarrYa.
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Adapun modal yang berkurang, yaitu ketika sesuatu barang
menjadi murah, maka ifu merupakan kerugian yang ditutupi dari
keuntungan. Begitu juga jika turunnya harga barang akibat cacat

tertentu, dan penyakit karena musibah. Dan defisit dari suafu
barang yaitu jika teriadi kerusakan pada sebagian barang, jika
kerusakan itu terjadi setelah dikelolanya modal dalam jual beli,

maka mayoritas ulama mengatakan bahwa kebakaran atau yang

lainnln merupakan kecelakaan yang bersifaf samawi (alami) dan
kerugian ifu ditutup dari keunfungan. Sementara jika kerusakan ifu
karena penanrian dan ghasha6, maka dalam ini ada dua pendapat,
perbedaannya adalah bahura barang yang unjib dijaminkan ketika
adanya kerugian, maka jika terjadi kerugian tidak boleh ditutupi
dengan modal utama.

Sementara ifu sekolompok ulama memberlakukan dua hal
ketika terjadinp kecelakaan yang bersifat samawi (alami) dan
pendapat SnnS paling shahih dari semuanya adalah kerugian itu
harus digant.

Jika kerusakan barang terjadi sebelum dikelola dalam jual
beli seperti pemilik modal menyerahkan dua ribu dirham modal,
lalu salah safu keduanya rusak sebelum dikelola, maka hal itu ada
dua pendapat;

Pertama, bahwa itu dianggap sebagai

ditutupi oleh keunfungan yang akan datang,

utama tetap menjadi dua ribu.

kerugian, dan ia
sementara modal

Kedua, dan merupakan pendapat yang bhldr. shahihbahwa
modal utama ihr dianggap telah hilang, dan modal utama menjadi
seribu dirham.
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Jika seseorang membeli dua budak dengan harga dua ribu

dirham, lalu salah satunya meninggal, maka menunrt pendapat

yang lebih shahih keuntungan menjadi hilang seribu dirham.

Sementara menuntt yang lain modal utama yang menjadi

berkurang, sehingga modal tersisa menjadi seribu, karena 'amil

belum melakukan proses pengelolaan iual beli. Ini semua teriadi

jika pada sebagian modal.

Jika terladi kehilangan modal secara keseluruhan karena

kecelakaan yrang bersifat alami sebelum dilakukan pengelolaan

modal ataupun setelahnya, maka modal menjadi hilang. Begitu

juga iika pemilik modal l|ang menghilangkan modal tersebut

,sebagaimana telah diielaskan sebelumnya-

Jika modal itu dihilangkan semua ataupun sebagiannya oleh

orang lain, maka modal ihr diambil dari orang yang merusaknya

dan alod qimdhpun berlanjut kembali-

Perbedaan pendapat yang telah kami bahas tentang

penggantian yang diambil dari keunfungan, yaitu dalam benfuk

penctnian atau ghashaA itu berlaku jika terjadi kesulitan unhrk

meminta modal pengganti dari orang yang telah memsaknya. Jika

'amil yang memsak harta modal, maka Al Imam berpendapat

bahwa akad qimdh menjadi hilang, karena meskipun 'amil waiib

mengganti kerusakan tersebut, narnun harta itu fidak masuk dalam

kepemilikan pemilik modal kecuali dia telah menerimanya dari
,amil, dan pada saat ihr akad qiradh harus dimulai dari awal

kembali.

Sementara itu ada yang menyebutkan bahwa ada dua

pendapat jika harta modal drghashab atau hilang, maka siapa

yang berhak menjadi khasm 0awan debat perkara)? Pendapat yang

lebrh shahih mengatakan pemilik modal berhak menuntut jika



dalam modal tersebut tidak ada keuntungan. Dan keduanya
mendapatkan pengurangan jika terdapat kzunfungan. Sementara
pendapat kedua mengatakan bahwa 'amil mendapatkan
pengurangan keunfungan secara mutlak demi menjaga modal, dan
jawaban ini mirip dengan kejadian jika benda modal ini hilang oleh
orang lain dan menjadi bercabang bahwa 'amilyang mendapatkan
pengurangan. Dan kirangra dapat dikatakan, 'amil udak
mendapatkan penguangan, namun jika pemilik modal yang

mendapatkan pengurangan modal, kemudian dia mengambilnya,
maka 'amil dapat kembali mengelola modal kembali dengan
hukum qimdh, dan harus seperti semula jika 'arnil yang
menghilangkan modal tersebut.

Cabang: Jika seseorang membunuh budak yang dijadikan
aset qiradh, dan di dalam harta tersebut ada keunfungan, maka
salah safu keduanSa tidak bisa secara sendiri-sendiri menuntut
qishash, akan tetapi ifu menjadi hak mereka berdua. Jika
keduanya rela memaafkan unfuk diganti dengan diyat atau dengan
qishash, maka ifu diperbolehkan. Jika salah sahrnya memaafkan,
maka qishash menjadi gugur dan harus dibayar diyatrya.
Demikianlah pendapat ulama dan ini merupakan pendapat kami
yang jelas, yaitu 'amil boleh memiliki keunfungan jika telah
nampak keunfungan tesebut, dan tidak menunggu jelas menurut
yang lainnya meskipun dalam modal ifu belum ada keuntungan.
Pemilik modal boleh menunfut qishash dan memberi maaf, kecuali
diyat. Begrtu juga jika terjadi tindak pidana yang mengharuskan
berlakunya denda dengan harta, maka pemilik modal boleh
memberikan maaf dan akad qiradh menjadi hilang. Jika dia
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memilih diyat atau memberikan maaf untuk qishash dan diganti

dengan diyat, maka akad qiradhtetap berlangsung'

cabang: Modal qiradh seribu, lalu dibelikan baju, setelah

itu modal seribu tersebut hilang sebelum diserahkan, maka akad

qiradh ini batal dan hilang. Jika dia membeli dengan cara kredit

dikatakan dalam Al Buwaithi bahwa akad qiradh hilang dan

pembelian menjadi tanggung jawab 'amil' Bebempa sahabat

berkata, "lni berlaku jika kerusakan terjadi sebelum pembelian,

karena qindh dan keadaan seperti ini bukan sesuatu yang pasti,

maka pembelian akan beralih kepada 'amil. Ketika kerusakan

terjadi setelah pembelian, maka yang dibeli itu meniadi tanggungan

p.-ilik modal. Jika harga seribu png hilang telah disiapkan untuk

pembayaran, maka dia harus mengganti sejumlah seribu juga.

Ibnu suraij berkata, "Pembelian terletak pada 'amil, bail<

kehilangan itu terjadi sebelum pembelian atau pun sesudahnya,

dan dia harus mengganti biaya pembayaran dan akad qiradh

menjadi batal."

Cabang

Tentang Pembatalan Qiradhdan Perbedaan lrang
Teriadi

Syaikh Muhyiddin mengatakan' Ada dua pokok

permasalahan tentang al<ad qiradh ini;

Pertama: Pembatalan akad qindh. Akad qiradh adalah

sesuatu lrang boleh, pada awalnp akad ini adalah

u,nkalaltpelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain
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dalam hal-hal yang dapat diwakilkan), setelah itu menjadi syirkah

(akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan

keunfungan). Jika hal itu menghasilkan keuntungan, dan bagi

kedua belah pihak boleh membatalkan akad qiradh kapan saja dia

mau, dan tdak perlu dihadiri salah satu pihak ataupun

kerelaannya. Jika salah seorang diantara mereka berdua ada yang

meninggal, gila ataupun pingsan, maka akad rnenjadi batal, batal

dari keduanya atau salah safunya dan 'amilldak boleh melakukan

pembelian setelah ifu semua.

Kemudian 'amil hans memperhatikan, iika harta tersebut

berupa utang, 'arnil wajib menunaikan dan memenuhi utang

tersebut, baik itu mengunfungkan ataupun sebaliknya. Jika bukan

merupakan utang, harus diperhatikan, jika harta ifu berupa harta

tunai dari jenis modal tanpa adanya keuntungan, maka pemilik

modal boleh mengambilnya. Jika mengandung keuntungan, kedua

belah pihak harus membagikannya berdasarkan syarat yang telah

ditetapkan. Jika hasil itu hendak dipecah, sementara modal

merupakan barang yang sulit dibagi, maka dalam hal ini ada

pendapat yang mengatakan, jika ada altematif yang bisa

menggantikan barang tersebut dengan cara ditimbang, maka ifu
dapat dilakukan dan jika tidak maka barang itu bisa dijual dengan
jenis yang lain berupa barang tunai, kemudian dibelikan barang

yang sulit tersebut. Boleh juga dia menjual barang tersebut dan

membeli barang yang sejenis (unfuk dibagikan), menunrt pendapat

yang lebih shahih.

Jika barang qiradh merupakan barang funai yang bukan

dari jenis harta atau barang dagangan, maka dalam hal ini ada dua
pendapat;
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Pertama: Adanya keuntungan, maka 'amil harus

menjualnya jika pemilik modal meminta dan 'amil boleh

menjualnya meski pemilik modal menolak. 'Anil tidak boleh

menunda penjualan sampai pada musim barang-barang itu laku,

karena hak pemilik modal itu harus disegerakan. Jika pemilik

modal berkata, "Aku biarkan hakku untukmu, maka jangan bebani

aku dengan penjual barang tersebut," maka 'amil trdak wajib

memenuhi hal tersebut menunrt pendapat yang lebih shahih,

karena untuk mengubah barang menjadi uang tunai merupakan

hal yang berat dan membufuhkan bia1n, dan kewajiban (meniual

barang) tidak menjadi gugur dari 'amil. Jika pernilik modal berkata,

"Jangan jual barang ini dan kita membagi barang ini dengan

uhrran dua perbandingan," atau dia berkata, "Aku akan

memberikan seukuran bagianmu berupa uang twrai," maka posisi

'anil terhdap barang tersebut ada dua pendapat. Syaikh AMul

Hamid dan yang lainnya telah memastikan pela'rangan tersebut.

Karena jika seseorang 5rang meminjamkan boleh memiliki tanaman

orang yang meminjam dengan menguasai harganya ,ntuk

menolak mudharat, maka pemilik modal tenfu lebih utama.

Sebagaimana lazimnya iual beli, Al Imam berkata,

,,sebagaimana yang telah ditetapkan pata muhaqiq bahwa apa

yang harus dilual dan diuangkan adalah hanya seukuran modal.

Dan yang selebihnya menjadi barang dagang yang di dalamnya ada

dua orang yang bekeriasatrna, dan salah sahr dari keduanya tidak

boleh dibebankan unhrk menjualnya." Kemudian sesuatu yang

diiual atas permintaan pemilik modal atau yang lainnya, maka

barang tersebut harus dijual dengan mata uang lokal, iika ienis

tersebut dari modal, jika bukan dari modal, dia menjualnya sesuai

dengan kemaslahatan mata uang lokal atau modal yaihr dimanal
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jika dia menjual dengan mata uang lokal, maka modal akan

tercapai kembali.

Keadaan yang kedua' Jika dalam modal tidak ada

keunfungan, apakah pemilik modal boleh membebani 'amrlunfuk

menjual barang yang ada? Dalam hal ini ada dua pendapat dan

yang paling shahih adalah hal itu diperbolehkan agar dia bisa

mengambil kembali modal yang telah diterima 'amlsehingga tidak

terjadi beban dan pembiayaan kepada pemilik modal.

Apakah boleh bagi 'amil untuk menjual barang jika pemilik

modal lebih suka menahan barang tersebut? Ada dua pendapat

dan keduanya telah dijelaskan oleh Al Imam, salah safunya yaitu

tidak boleh, karena tidak ada manfaatrya. Pendapat yarg shahih

dan ditetapkan jumhur, 'amil boleh menjualnya jika dia

memprediksi adanya keunfungan, yaifu dengan meraih

keunfungan di pasar atau karena adanya peminat. Dan kami

berkata, 'amil trdak boleh menjual barang tersebut jika pemilik

modal ingin mempertahankannya. Jika keduanya sepakat bahwa

pemilik modal mengambil barang dagangnya, kemudian muncullah

keuntungan karena kenaikan harga pasar, maka apakah 'amil

mendapatkan bagian keunhrngan karena dia telah mencapai pada

usahanya? Atau 'amil frdak mendapatkan keunfungan, karena

keuntungan ifu muncul setelah akad dibatalkan. Dalam hal ini ada

dua pendapat, dan yang lebih shahih adalah pendapat 5nng kedua

I'amil tidak mendapatkan keuntungan).

Cabang: Sebagaimana permodal bisa batal karena ucapan

pemilik modal, "Aku membatalkan permodalan ini," maka berlaku
juga ucapan pemilik modal kepada 'amil, "Jangam engkau kelola
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lagi setelah ini," atau dengan meminta kembali modal yang telah

diberikan kepada'amil.

Jika pemilik modal menjual barang yang telah dibeli 'amil

1grfuk transaksi permodalan, maka apakah permodalan menjadi

batal, sebagaimana al muwakkil (orang yang malakilkan) meniual

barang yang telah dia serahkan untuk dijual? Ataukah transaksi

permodalan itu tidak batal dan itu dianggap sebagai bantuan

pemilik modal kepada 'amrl (untuk meniual barang)? Ada dua

pendapat; dan yang lebrh shahih adalah yang kedua- Jika 'amil

menahan barang dan melarang pemilik modal unfuk mengelolanya

atau 'amilberkata, "Tidak ada lagi akad permodalan antara kita",

maka batalnya hansaksi ini ada dua pendapat. Menurutku, jika

'amilhanya menahan barang tersebut akad qindh tidak batal, dan

ketika dia berkata, "Tidak ada lagi alod permodalan antara kita,"

maka akad permodalan menjadi batal. Waallahu 'alam.

Cabang: Jika pemilik modal meninggal sementara harta

permodalan dalam benhrk uang dan tidak ada kannhrngan, maka

ahli warisnya mengambil modal tersebut. Ketika akad itu

menghasilkan keuntungan, maka keuntungan ifu dibagi dua. Ketika

keunfungan usaha ifu berbenfuk barang, maka barang tersebut

dikonversi terlebih dahulu menjadi uang funai. Dan 'amil boleh

menjual barang tersebut dimanapun dan Udak perlu meminta izin

ahli waris, karena cukup dengan izinnya pemilik modal yang telah

wafat. Ini berbeda jika yang memnggal adalah 'am4 maka ahli

waris da,'I. 'anil tidak bisa memiliki barang permodalan tanpa izin

dari pemilik modal, karena pemilik modal belum tentu rela dengan

pengelolaan ahli waris 'amil. Adapendapat yang mengatal<an 'amil

tidak boleh menjual tanpa izin ahli waris pemilik modal.
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Terdapat perbedaan pendapat pada saat 'antil ingrn

membayar utang pemilik modal tanpa izin ahli warisnya, walaupun

dia menghendaki berlanjut'rya akad permodalan. Jika harta itu
berupa uang tunai, maka keduanya harus memulai akad baru

dengan syarat dari ahli waris, dan boleh saia 'amil

menyinggungnya untuk melakukan akad kembali sebelum

pembagian keuntungan, karena melakukan qiradh dengan harta

bersama merupakan hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu
boleh melakukan permodalan bersama orang lain dengan syarat

dia fidak ikut campur tangan dalam pengelolaan, dan 'amil

mendapatkan bagian keunfungannya sebagai 'anil, dan mereka

membagi dua keunhrngan yang lain.

Apakah akad qiradh menjadi sah dengan lafazh

melanjutkan dan menetapkan, dimana ahli waris atau orang ynng

meuuakilinya berkata, "Aku lanjutkan dan aku tetapkan akad ini

dan harta yang sedang engkau kelola?" Dalam hal ini ada dua

pendapat;

Pendapat yang lebih shahih mengatakan bahua ini sah,

karena makna tersebut dapat dipahami. Dan dua wjh ini

hendaknya menjadi percabangan bahwa qindh atau akad yang

semisal dengann5a tidak sah, jika hanya menggunakan bahasa

kinalrah (sindiran). Jika kita berkata, "Akad ini bisa sah, maka kita

harus memastikan terjadinya akad ini." Jika harta itu berupa

barang, unhrk menetapkan kembali alod qindh ini ada dua

pendapat;

Pendapat yang lebih shahih mengatakan akad ini terlarang,

karena al<ad qindh yang pertama telah batal dengan kematian

pemilik modal, dan tidak boleh melakukan al<ad qimdh yang baru

dengan harta benrpa barang.
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Jika 'amil wafat dan dibutuhkan tenaga untuk menjual

barang dan menukarkannya menjadi uang kontan, maka jika

pemilik modal mengizinkan palaris dari 'amil unttrk

melanjutkannya, hal itu diperbolehkan. Dan jika tidak pemilik

modal memberi kuasa kepada orang yang bisa dipercaya yang

telah ditenhrkan oleh hakim (pemerintah) dan pemilik modal udak

boleh melakukan penetapan untuk melanjutkan al<ad qimdh dari

ahli waris 'amil jil<a aset qindhberupa barang dagang. Namun jika

aset qimdh berupa uang tunai, maka pemilik modal boleh

membuat ffianjian baru dengan ahli unris 'arUl

C-abang: Jika modal seseorang png telah meninggal

serafus, dan kuntungannga dua rahs, kernudian ahli waris

memperbaharui akad dengan 'amil derrgan modal setengah per

setengah, sebagaimana sebelumnya tanpa ada bagi hasil, maka

modal ahli waris adalah dua ratus dari tiga rafus. Dan sisa modal

lrang seratus adalah milik 'amil. Ketika ada pembagian

ketrntr:ngan, 'amil mengambil modal dan bagian dari

keuntungannya, sementara ahli waris mengambil modalnya dua

rafus, dan membagi dua sisanya.

Menurutku, jika keduanya ('amil dan pemilik modal) gila,

pingsan atau salah safunyra pingsan, lalu keduanya sadar dan

mereka berdua menghendaki akad qindh yang kedua kalinya,

maka dikatakan dalam Al hgn yang menjadi sandaran mazhab

ini, maka hukum akadnya batal sebagaimana iika salah satunya

meninggal, demikianlah pendapat ni. Waallahu 'Akn.
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Cabang: Jika pemilik modal meminta kembali seiumlah

modal, iika itu terjadi sebelum munculnya keunhrngan dan

kerugian, modal dikembalikan sejumlah yang dikeluarkan pertama

kali. Jika telah nampak keuntungan, maka orang yang meminta

modalnya kembali berada bersama-sama, baik dalam keunfungan

atau kerugian berdasarkan prosentase hasil dari dua hal, 3aifu

keunfungan dan modal. Kepemilikan 'amil merrjadi tetap dari

bagian yang telah menjadi haknya berdasarkan syarat dimana dia

mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Kerugian yang

terjadi setelah akad itu tidak menjadi gugur.

Jika permintaan kembali modal dilakukan setelah

nampaknya kerugian, maka kerugian dibagi kepada pihak 1nng

meminta kembali modalnya berikut sisa dari modal tersebut. Dan

tidak boleh menufupi bagian yang meminta modal dari kenrgian

yang ada, dan modal menjadi harta sisa dari yang telah diambil

pihak yang meminta kembali modalnya dan bagian kerugiannp.

Pahamilah lagi hal ini.

Contoh istirdad (meminta modal kembalfl lnng terjadi

setelah adanya keunhrngan: Modal utama ada serafus,

keuntungannya dua puluh, lalu pemilik modal meminta

dikembalikan modalnya dua puluh, maka keuntungan yang ada

adalah seperenarn, dengan demikian keunfungan yang boleh

diminta adalah seperenarn sebagai hasil dari keunhrngan, yaifu tiga

dirham sepertiga, dan hak 'amil yang tetap adalah setengahnla,

jika memang kesepakatannya mendapatkan setengah, pifu satu

dirham duapertiga. Jika pemodal mengembalikan bagian png
telah dia pegang hingga mencapai delapan puluh, maka bagian

hak 'amilndak menjadi gugur, bahkan 'amilboleh mengambil satu

dirham duapertiga.
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Contoh istirdad setelah terjadinya kerugian: Modal utama

serahrs, rugi dua puluh, dan permintaan modal kembali dua puluh,

maka kerugian itu dibagi dengan harta yang akan diminta dan

harta yang tersisa, sehingga bagian harta yang diminta kembali

yaitu lima dan tidak harus diganti. sementara itu modal yang

tersisa adalah tujuh puluh lima dirham, dan jika ada penambahan

dari modal tersebut, kelebihan itu dibagi dua trnhrk pemilik modal

dan 'amil.

Permasalahan pertama: Jika 'amil menyatakan bahwa

modal qimdh hilang, maka pengakuannya dianggap benar dengan

bersumpah. Jika dia menyebutkan sebab kerusakannya,

pernasalahan ini akan d$elaskan lebih lanjut pada bab 'undi'ah,

inqnallah.

Permasalahan kedua, Jika ada yang mengaku telah

mengembalikan barang, menurut pendapat yang shahih

pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan bersumpah'

Permasalahan ketiga: Jika 'amil berl<ata. "Aku tidak

mendapatkan unfung," atau dia berkata, "Aku hanya untung

seribu," lalu pemilik modal berkata, "Kamu mendapatkan unhrng

dua ribu." Maka yang dibenarkan adalah ucapannya 'amil yang

disertai dengan sumpah. Jlka 'amilberkata, "Aku unfung sekian,"

lalu dia berkata, "Aku salah menghitung, akan tetapi unfungnya

hanya sekian," atau "Temyata aku tidak mendapatkan untung

sama sekali," atau dia berkata, "Aku telah berdusta dari apa yang

telah aku katakan, karena aku takut harta yang telah ada di

tanganku ditarik kembali," maka pengakuan semacam ini tidak

dapat diterima.

Dan jika 'amilberl<ata. "Aku mengalami kerugian setelah

untung yang telah aku kabarkan kemarin," Al Mutawally berkata,
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"Ucapan demikian dapat diterima jika memang memungkinkan

adanya kerugian, seperti tidak lakunya barang yang dijual. Namun
jika tidak ada tanda yang menunjukan adanya kemungkinan

menrgi, maka pengakuan 'amil terhadap kerugian tidak dapat
diterima."

Jika 'amil menyatakan rugi ketika memang memungkinkan

terjadi kerugian atau adanya kerusakan barang dan ifu diucapakan

setelah dia berkata, "Apa yang telah aku katakan adalah bohong,"
maka ucapan 'amil dapat diterima juga, dan amanah yang dia

terima tidak menjadi batal dengan ucapan Snng seperti tadi.

Demikianlah penjelasan masalah ini sebagaimana dijelaskan pula

oleh para ahli fiqih.

Masalah keempat: Jika 'anil berkata. "Aku membeli ini
unfuk qiradh," lalu pemilik modal berkata, 'Tidak demikian, kamu

membelinya untuk dirimu," menunrt pendapat yang lebih masyhur

ucapan yang diterima adalah ucapan 'amil. Mentntt pendapat lain,

yang diterima adalah ucapan pemilik modal, karena pada asalnya

tidak terjadi transaksi qindh.

Jika 'amil berkata, "Aku membeli barang ini untuk diriku,"
lalu pemilik modal berkata, "Barang ini unfuk qiradh," maka yang

diterima adalah ucapan 'amil melahtr sumpah atas kepastiannya.

Jika pemilik modal bisa membuktikan bahwa 'amilmembeli barang

untuk dirinya dengan harta qiradh, maka dalam hal ini ada dua
pendapat, diantaranya ada yang melarang hal ini, yaifu bahwa dia
telah membeli harta qiradh dengan cara melanggar perjanjian,

maka akadnya pun menjadi batal.

Permasalahan kelima: Jika pemilik modal berkata, "Aku
pemah melarang kamu untuk membeli barang ini," lalu 'amil

Al Majmu'SloahAl Muhadzdzab ll nZS



berkata, "Kamu tidak pemah melarangku." Maka yang dibenarkan

adalah ucapan'amil-

Permasalahan keenam: Jika salah seorang diantara pemilik

modal atau 'amilberkata, "Aku memberi syarat yaifu setengah dari

keuntungan untukku," Yang lainnya berkata, "Tidak, tapi

sepertiganya saia." [-alu keduanya mengadakan perjanjian seperti

dua orang yang bertransaksi dalam jual beli. Jika keduanya telah

berjanji, maka akadnya harus dibatalkan, keunfungan dan kerugian

menjadi hak dan kewajibannya pemilik modal dan 'amil hartya

menerima upah setimpal dengan pekerjaannya. Menurut pendapat

yang lain, jika upah itu lebih dari setengah keuntungan, maka upah

yang bisa 'anil teima hanya setengah, karena dia udak bisa

menuntut lebih banYak-

Kamu bertanya, "Jika mereka berdua saling bersumpah,

apakah akad menjadi batal dengan sumpah yang sama, atau akad

dibatalkan?" Maka hukumnya adalah seperti hukum jual beli

sebagaimana telah dilelaskan, demikianlah yang dikatakan dalam

Al hyan. Wallahu 'alam.

Permasalahan ketujuh: Pemilik modal dan 'amil berselisih

tentang jumlah modal, maka ucapan yang diterima adalah ucapan

'arnil jl<adi dalam harta tersebut tidak ada keuntungan. Demikian

juga jika ada keunhrngan menunrt pendapat yang lebih shahih.

Ada yang berpendapat bahwa keduanya harus menyatakan

sumpah.

Jika pemilik modal memberikan modal kepada dua orang

dengan syarat bahwa setengah dari keuntungan unfuknya, dan

sisanya untuk mereka berdua, lalu keduanya menghasilkan untung

dan pemilik modal berkata, "Telah aku serahkan kepada kalian

berdua dua ribu modal." Kemudian salah safunya membenarkan
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hal itu, sementara yang lainnya berkata, "Bukan, harta png
diberikan hanla seribu," maka dia harus mengilrarkan apa lrang
ditetapkannya, sementara yang lainnya bersumpah dan dia

diberikan sesuai dengan yang diucapkannya.

Permasalahan yang kedelapan: Pemilik modal dan 'amil

berselisih tentang jumlah modal awal. Pemilik berkata, "Aku

serahkan sejumlah harta unfuk kamu belanjakan dengan cara

wlalah (pen lakilan) unfuku." Sedangkan oftrng yang memegang

modal tersebut berkata, "Yang engkau berikan adalah qidh
kepadaku." Maka gang dibenarkan adalah ucapan pemilik modal,

dan jika dia bersumpah maka pemilik modal mengambil boleh

modal berikut keuntungannya, dan dia tidak perlu memberikan

apapun kepada Snng lainnya.

Jika kamu bertanya, "Telah diserahkan kepada 'amilseibu,

lalu uang ihr hilang di tangannya, lalu pemilik modal berkata, 'Aku

menyerahkan uang ifu sebagai pinjaman' Ialu 'amil berl<ala,

'Engkau memberikan uang itu sebagai modal'. Dikatakan dalam Al
Iddah dan Al Bagn bahwa bukti dari 'amil lebrh utama jika

dipandang dari dua arah." Wallahu 'Alam.

Hukum-Hukum Qiradh Yang Benar

Dalam pembahasan ini ada tiga bab.

Pengelolaan yang dilakukan 'amil tefl<at dengan prinsip

kemaslahatan sebagaimana tindakan seorang wakil, terkadang

prinsip ini menuntut kemaslahatan untuk pemilik modal dan
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,amil, dan terkadang menuntut adanya prioritas. Jual beli yang

dilakukan 'amil karena adanya kelalaian, maka dia seperti orang

yang mewakili, dia tidak boleh menjual atau membeli barang

secara kredit. Jika pemilik modal mengizinkan maka 'amil boleh

melakukannya dan harus memiliki bukti transaksi. Jika dia tidak

melakukannya, maka 'amil bertanggung jawab (iika terjadi

kerugian). 'Amiltidakperlu menjual barang dengan segera, karena

dia yang berkuasa atas barang dagang tersebut hingga

pembayaranngla lunas. Jika dia diizinkan trntuk menyerahkan

bamng sebelum menerima pembayaran, maka dia boleh

menyerahkan barang tersebut dan tidak hanrs ada bukti, karena

pembelian secara langsung biasanya tanpa adanf bukti.

'Amitboleh menjual barang dengan cara memamerkannya

-berbeda dengan orang yang mer,r,rakili-, karena itu termasuk

kemaslahatan dalam qiradh, dan meniual barang yang cacat, jika

memang dia melihat adanya potensi keunfungan. Jika dia membeli

seukuran harganya, Al Mutawalli berkata, "Dalam keabsahannya

ada dua pendapat, karena bisa jadi selera pembeli akan berkurang

terhadap barang dagang yang cacat." Namun menurutku, yang

lebih absah 'amil boleh melakukannya jika memang dia melihat

adanya kemaslahatan.

'Arnil yang membeli barang dengan prasangka bahwa

barang itu baik dan temyata barang tersebut @cat, maka dia

sendiri yang mengembalikan barang tersebut jika dia ingin

melakukannya, dan tidak perlu ada izin dari pemilik modal. Hukum

ini berbeda dengan orang yang mewakili, karena 'aml memiliki

hak untuk mengelola permodalan ini.

Ketika 'arniltetap ingin mempertahankan barang yang telah

dibeli, dia udak perlu mengembalikan barang tersebut menurut
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pendapat yang lebih shahih, karena itu bisa menggangu

rencananya. Dan jika 'amil memiliki hak untuk mengembalikan

barang, maka pemilik modal tentu lebih berhak

mengembalikannya. Al Imam berkata, "Selanjutrya 'amil boleh
mengembalikan barang cacat kepada penjualnya dan membatalkan

transaksi jual beli."

Jika pembelian barang menggunakan harta qiradh, maka

pemilik modal memiliki hak yang sama seperti 'amil, jl<a harta itu

dibeli dengan cara mengutang, maka pemilik modal membayar

utang tersebut dari harta modal. Dan berpalingnya hak ini kepada

'amil sebagaimana telah dijelaskan yaitu ketika berpalingnya akad

kepada orang yang meurakili lika itu tidak mungkin bagi orang

yang meurakilkan.

Ketika pemilik modal dan 'amil berselisih untuk

mengembalikan barang tersebut atau tidak mengembalikannya,

maka keputusan yang diambil harus berprinsip pada kemaslahatan

yang lebih besar.

Cabang: 'Anil harus menguasai pekerjaan yang menjadi

kebiasaan pedagang seperti menggelar pakaian, melipat,

menguhr, memilahnya ke dalam barang lrang buruk dan

mengeluarkannya, menirnbang barang yang ringan seperti emas,

minyak misik, kayr-kayr yang wangi, menyimpan hasil penjual,

mengangkut dan menjaga barang dagang di toko, menjaga barang

dagangan ketika dalam perjalanan seperti tidur di atasnya atau

yang lainnya.

'Amilndak harus menimbang dan membawa sendiri barang

yang berat, tidak pula membawa barang dari gudang menuju toko
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dan tidak juga mengiklankan barang. Kemudian sesuatu yang bisa

dia lakukan sendiri kemudian dia menyet ra orang lain unfuk

melakukannya, maka upah tersebut diambil dari hartanya- Jika dia

tidak bisa melakukannya, dia boleh menyeu/a orang lain unfuk

melakukannya dan biayanya diambil dari harta qiradh, tapi jika dia

melakukan sendiri maka 'amil trdak mendapatkan upah. atas

pekerjaann5n itu.

cabang: Pemilik modal tidak boleh melakukan muamalah

kepada 'amil, yarit dengan membeli sesuatu dengan harta qiradh,

karena harta tersebut masih dalam pengelolaan 'amil, seperti

seorang tuan terhadap orang yang telah diberikan kuasa olehnya'

cabang: Amil tidak boleh membeli barang dagang

melebihi modal qaadh, jika dia lakukan maka kelebihannya tidak

termasuk a}g1d qiradh. Jika dia diberikan seratus harta qiradh,lalu

dia membeli seorang budak seharga serah$, kemudian dia

membeli 5nng lainnya untuk qiradhjuga, maka yang kedua tidak

termasuk qiradh, akan tetapi dipertimbangkan terlebih dahulu; iika

dia membelinya dengan harga seratus dari harta qimdh, maka

pembelian itu tidak sah. Sama saja apakah dia membeli dengan

seratus yang sama atau dengan cara dicicil'

Jika ,amil membeli dengan dicicil, maka pembelian itu

beralih kepada 'amil sebagaimana pembeliannya orang yang

meurakili jika dia melakukan hal yang berbeda dari kesepakatan.

Ketika pembelian berpaling kepada 'amil, kemudian dia menjual

serattrs harta qiradhunhrk membayar barang yarrg 'amilbeli, maka

berarti iaml melakukan kelalaian, dan harta yang seratus tersebut
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menjadi tanggung jawab 'amil, akan.tetapi budak yang pertama

tetap menjadi amanah bagi dirinya, karena memang tidak ada

kelalaian pada pembelian budak pertama.

Jika harta yang serafus dan pembelian yang pertama

hilang, maka akad qimdh menjadi batal. Jika barang itu dibeli

dengan cicilan, akad tidak menjadi batal, dan pemilik modal masih

memiliki seratus dari 'amil, sedangkan budak yang pertama

menjadi hak pemilik modal. Dan pemilik modal harus membayar

kepada peniual sejumlah serafus. Jika 'amil yang menunaikan

pembayaranqa dengan seizin pemilik modal, dan dia memberikan

syarat untuk kembali kepada alrad qAadh, maka dia berhak

menerima seratus dari pemilik modal.

Cabang: Jika seseorang malakilkan kepada orang lain

unfuk membeli budak, kemudian orang yang mewakili membeli

budak yang akan dimerdekakan orang diwakilkan, maka

pembelian ifu sah dan budak itu menjadi milik orang yang

diwakilkan menunrt pendapat madzhab. Dan demikianlah yang

ditetapkan jumhur ulama, karena lafazh tersebut lengkap, berbeda

dengan qiradh karena fujmn dari qiradh adalah mencari

keunfungan saja. Al Imam menukil satu pandangan bahwa

pembelian ini fidak menjadi tanggung jawab orang yang

mewakilkan, akan tetapi pembelian akan batal jika pembelian itu

dengan harta qindh dan menjadi tanggungan 'amil jika

pembeliannya dengan cara diutang.
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Ary-Syirazi g berkata: Pasal: 'Amil hanya boleh
menjual barang yang telah diizinkan pemilik modal. Jika
pemilik modal mengizinkan pada suafu jenis barang,
maka 'anil tidak boleh menjual barang yang lain,
karena tindakan itu harus seizin pemilik modal. 'Amil
tidak berhak melakukannya selama dia belum

mendapatkan izin.

Jika pemilik modal berkata, "Silakan kamu

bendagang kain,' maka 'arnil boleh berdagang dengan

berbagai jenis kain dari kain lpng ditenun, dari kapas,

sutra, Iinen, dan jenis kain dari wol, karena kata kain
ini meliputi semua jenis kain. Dan dia tidak boleh
berdagang karpet dan kasur, karena ifu Udak termasuk
jenis kain. Apakah 'amil boleh berdagang barang-

barang yang mirip dengan pakaian, maka dalam hal ini
ada dua pendapat;

Pertama: Hal ini diperbolehkan, karena barang
tersebut bisa dipakai, maka ia menyerupai pakaian.

Kedua: Ifu tidak boleh, karena barang tersebut

tidak tergolong jenis kain dan peniualnya fidak disebut
'pedagang kain' tapi disebutnya 'pedagang pakaian'.

Jika 'amil diizinkan berdagang makanan, maka

dia tdak boleh berdagang tepung ataupun gandum,

karena makanan bisa dikatalmn harrya jika berasal dari

olahan biji gandum.

PasaL 'Arnil fidak boleh membeli barang lebihi

dari modal, karena izin itu tidak mencangkup sesuatui

yang lebih dari modal. Jika modalnya seribu dirham,J

4g2 ll,u uoj^u' Syoah Al Muhadzdzab



kemudian dia membeli budak dengan harga seribu
dirham dan membeli budak yang lain dengan harga
seribu dirham sebelum pembayaran pada pembelian

lrang pertama lunas, maka pembelian lpng pertama
masuk dalam harta qindh, karena dia membelinya
dengan seizin pemilik modal. Sementara yang kedua,
maka ada pertimbangan di dalamnya; jika dia membeli
dengan uang seribu dirham dari modal utama qiradh,
maka jual beli tersebut batal, karena 'amil telah
membeli barang tersebut dengan harta yang seharusryn
menjadi hak pemba3pran pada jual beli pertama. Oleh
karena itu jual beli ini tdak sah. Jika dia membeli Spng
kedua dengan cara hutang, maka budak tersebut
menjadi milik 'amil dan dia hams menanggung
pembaSnran dari hartarryn, karena dia telah membeli
dengan cara utang unfuk orang lain tanpa seizinnyra,

sehingga terjadilah pembelian itu.

Pasal: 'Amil tdak boleh berdagang kecuali
dengan pertimbangan yang matang dan penuh kehati-
hatian, maka dia tidak boleh menjual dengan harga
yang sebanding (dengan harga pembelian), dengan
pembag;aran yang ditempo, karena dia seperti seorang
wakil. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengelola harta
kecuali dengan pertimbangan dan kehati-hatian.

Jika dia membeli barang cacat dan dia
pertimbangkan bisa untuk dilud, maka itu
diperbolehkan. Karena tujuannya adalah mencari
ketrntungan, dan terkadang keuntungan bisa didapat
dari barang lpng cacat- Jika dia membeli suafu barang
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dengan keyakinan bahwa barang itu baik, kemudian dia

mendapati barang itu cacat, maka 'amil boleh
mengembalikan barang tersebut, karena ketika barang

itu diserahkan dia hanya melihat dan berijtihad-

Karenanya dia boleh mengembalikan barang tersebut-

Jika keduanya berbeda pendapat, yzrng satu ingin
mengembalikan barang, sementara yang lain ingin
mempertahantannya, maka yang dilakukan adalah yang

berdasarkan pertimbangan. Karena maksud dari

transalrsi ifu adalah mencari kegntgngan bagi keduanya.

Mal<a jika keduaryn berselisih, yang diutamakan adalah

pendapat yang paling memungkinkan mendapat

keuntungan.

PasaL Jika 'arnil membeli budak yang akan

dibebaskan pemilik modal tanpa izinnya, maka itu tidak
wajib atas pernilik modal, karena tujuan dari qiradh

adalah membeli sesuafu yang menguntungkan dan ifu
fidak teriadi pada pembelian pada budak yang

demikian.

Jika pemilik modal ihr adalah seorang wanita,

kemudian 'amil membeli suami dari wanita pemilik

modal tersebut tartpa izinnya, maka pada hal ini ada

drn waih;

Pertama: Tidak waiib atas pemilik modal

membelinya karena maksud dari qiradh adalah membeli

sesuafu yang bisa dimanfaatkan, dan membeli seorang

suami itu akan membahayakan dirinya sendiri, karena

pernikahannya akan batal, pembiayaan dan hak

menikmatinya Pun batal.
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Kedua: Waiib kepada pemilik modal membelinp,
karena maksud dar5 qindh adalah mencari unfung dari
apa yang dibeli dan stafus suami seperti yang lainnya
dalam jual beli, maka unjib atas istri untuk membelin3n.

Pasal: 'Amil fidak boleh berpergian dengan
membawa harta qindh tanpa izin pemilik modal karena
'arnil diperintahkan melakukan pertimbangan dan
kehati-hatian, sementara dalam bepergian tdak adanya
sikap kehati-hatian, karena bisa membahayakan harta
qindh. Oleh karena itu diriwayatkan , " Elahtn munfir
dan hartanya *nantias benda dalam bha5a-" Jika
pemilik harta mengizinkan melakukan perialanan, maka
dia telah mengatakan pada suafu tempat dimana dia
boleh membelanjalen harta qindh tersebut. Sedangkan
pada ulaktu lpng lain dia juga berkata tidak ada biaSn

untuknya. Diantara sahabat kami ada png berpendapat
bahwa tidak ada biaya perjalanan unfuk 'amil menunrt
satu pendapat, karena dialah yang hanrs membiapi
dirinp sendiri dan tidak harus diambil dari harta qiradh
seperti ketika dia sedang bermukim (tidat< dalam
perjalanan). Dan pendapatnya ini menjelaskan sesuatu
yang dibufuhkan unfuk pengangkuan barang dagang
dan bia57a permodalan yang dibufuhkan- Diantara
mereka ada lrang mengatakan bahwa pada
permasalahan ini ada dua pendapat;

Pertama: Dia tdak boleh membelanjalranqTa
seperti apa lnng telah ltami jelaskan.

Kedrn: 'Antil berhak mendapatkan bia3n, karena
perjalanannSTa demi harta qiradh, sehingga dia berhak
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mendapatkan biaya sebagai upah unfuk membawa

barang.

Jika kita berpendapat bahwa 'amil berhak

mendapatkan biaya dari harta qiradh, maka dalam

besaran ukurannya ada dua pendapat;

Pertama, dia mendapat semua yang dibufuhkan,

karena jika seseorang memiliki kewaiiban pembiayaan

pada orang lain, maka dia berkewajiban menanggung

semuanya.

Kedua, dia membiayai biaya dari kelebihan biaya

ketika dia sedang bermukim, karena pembiayaan

menjadi wajib hanya karena adanya perjalanan,

sehingga pembiayaan hanya waiib dari selisih biaya

ketika dia sedang dalam perialanan.

PasaL Jika pada barang qiradh telah nampak

keunfungan, dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, seluruh keuntungan unfuk pemilik

modal, 'amil tidak menerima bagian keuntungannya

kecuali setelah adanya pembagian- Karena iika dia

menerima bagian keuntungannya dia meniadi sekufu

bagi pemilik modal, sehingga iika harta itu hilang, maka

dua pemilik harta tersebut pun meniadi hilang haknya-

Maka ketika kerusakan itu tidak meniadi tanggungan

mereka berdua, ini menuniukan bahwa 'amil fidak

memiliki harta tersebut sedikit pun.

Kedua: 'Amil berhak memiliki bagian

keuntungannya, karena dia merupakan salah seorang

yang melakukan permodalan, maka dia berhak
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menerima bagian keuntungan ketika ada keunfungan
sebagaimana pemilik modal.

PasaL Jika salah satu dari 'amil dan pemilik
modal menunfut bagtan keuntungan sebelum
beralrhirnya mas.r qiradh,lalu yang safu menolak, maka
salah satunya tidak boleh dipalsa, karena jika yang

menolak pemilik modal, maka dia tidak boleh dipaksa
karena dia akan berkata, "Keunfungan adalah penjamin
modal, maka aku fidak almn memberikan baglan
kepadamu sehingga kamu menyerahl<an modal
kepadaku." Jika yang menolak adalah 'arnil, maka dia
tdak boleh dipaksa, karena dia akan berkata, 'Kita
belum arnan dari ancaman kerugian, maka kita butuh
untuk mengembalilon apa yang telah diambil." Jika
keduanSn membagi keunfungan, maka ifu boleh, karena
menolak itu hak mereka berdua sementara disini
mereka berdua telah rela.

Jika terjadi kerugian setelah pembagian
keunfungan, maka 'arnil hams mengganti apa yang
telah dia arnbil, karena pada dasamSp dia tidak berhak
menerima keuntungan kecuali setelah dia
mengembalilon modal.

Pasal: Jika 'amil membeli budak yang alon bebas,
dan pada harta ifu tidak ada keunfungan, maka dia
harus membeli dari harta qindh, karena ifu tidak al<an

membahayakan harta pemilik modal. Jika setelah
pembelian nampak adanSn keuntungan, kami
berpendapat bahun 'amil fidak dapat menerirna baglan
ketrntungannya sebelum waktu pembagian keuntungan,
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sehingga budak tersebut belum bisa merdeka. Jika kita

mengatakan bahwa 'amil bisa menerima keuntungan

setelah nampak adanya keuntungan, maka apakah

budak tersebut bebas dengan ukuran sejumlah

bagiannya 'amil? Dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama: Budak ifu bebas dengan seukuran

bagiannya 'amil, karena ifu merupakan miliknya dan dia

pun menjadi bebas.

Kedua: Budak tersebut tidak bebas karena

kepemilikannya belum tetap, karena bisa saia sebagian

harta hilang sehingga 'amil harus menutup kerugian

tersebut dari hartanya. Jika dia membeli, kemudian

pada harta ifu ada keuntungan, jika kami katakan, dia

tidak menjadi bebas, maka iual belinya sah, karena

dalam hal ini tidak ada resiko bagi harta pemilik modal.

Jika kami katakan budak itu bebas, maka pembelian itu
tidak sah karena yang dimaksud dengan qiradh adalah

membeli sesuafu yang dapat menguntungkan, dan

dengan pembebasan budak seperti ini tidak ada

keuntungan.

Penjelasan: 'Amil membeli budak yang akan

dimerdekakan pemilik modal, apakah dia harus membeli dengan

izin atau tanpa adanYa izin.

Keadaan pertama: Membeli dengan izin pemilik modal,

maka pembelian itu menjadi sah. Jika pada harta itu tidak ada

keuntungan, maka budak itu merdeka dengan izin pemilik modal,
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dan akad qiradh batal ketika 'aml membelinya dengan semua

modal qiradh. Jika udak maka sisa dari harta menjadi modal.

Jika pada harta ifu ada keuntungan, diperkirakan kapan
'amil mendapatkan keuntungan bagiannya? lGmi berpendapat,

sampai datangnya waktu pembagian keuntungan, dan budak itu
merdeka juga, dan pemilik modal memiliki utang atas bagian

ketrnhrngan 'amil, seakan-akan dia meminta kembali sebagian

modal setelah nampaknya keuntungan. Kami berpendapat, bahwa

'amil meneima keuntungan setelah munanlnya keunfungan dan

budak dimerdekakan dari bagian modal, sementara bagan pemilik

modal diambil dari keunfungan. Dan pembagian ini berlaku unfuk

sisa harta yang ada jika budak ini kaya, dan dia bisa juga

meminjamkannya. Jika budak ini miskin, maka dia tetap menjadi

budak. Dan menunrt suafu pendapat jika harta tersebut

mengandung keunfungan, dan dia telah membelanjakan sebagian

harta tersebut, maka harus dipertimbangkan; Jika dia membeli

dengan seukuran modal, maka budak tersebut dimerdekakan dan

pemilik modal seakan-akan meminta kembali modalnya dan

sisanya adalah keuntungan yang harus dibagi dua. Jika dia

membeli dengan harta yang lebih sedikit dari modal, yaitu

sekedamya saja dari modal atau lebih, yaifu sesuai ukuran modal

dari modal itu sendiri dan tambahan dari bagian pemilik modal jika

memang ifu memungkinkan, maka transaksi 5nng benar adalah
yang pertama. Jika pemilik modal memerdekakan budak dari harta

qkadh, maka itu seperti 'anil yang membeli budak yang akan

dimerdekakan seizin pemilik modal.

Keadaan kedua: 'Amil membeli budak tanpa izin pemilik

modal, maka pembelian itu dianggap tidak terjadi dari pemilik

modal dengan segera (kontan), karena yang demikian tidak
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mendatangkan kemaslahatan untuk qiradh. Kemudian jika dia

membeli dengan harta modal itu sendiri, maka pembelian itu batal

dari sejak awalnya. Jika pembelian itu dengan cara kredit, maka itu

menjadi tanggungan 'amil dart dia harus membayar dari hartanya

sendiri. Jika dia membayar dari harta qiradh, maka dia yang harus

menggantinya.

Cabang: Disebutkan dalam Al Mukhtashar, jika pemilik

modal menyerahkan kepada 'amil seribu dirham, dan dia berkata,

"Belilah pakaian di Harawi atau Marawi (keduanya adalah nama

kota antara Bukhara dan Naisabur) setengah-setengah," maka

transaksi itu rusak. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab

rusaknya transaksi tersebut, pendapat yang lebih shahih

mengatakan dan demikian konteks kalimat ini berbunyi, bahwa

pemilik modal hanya membolehkan pembelian bukan penjualan-

Hal ini menrpakan pencabangan menunrt pendapat yang lebih

shahih, karena mempersilahkan untuk membeli tidak berarti

mempersilakan untuk menjual, bahkan dalam pengucapan akad

permodalan hams mencangkup kegiatan jual beli atau yang sejenis

dengan itu. Atau dengan perkataan jual beli secara bersamaan-

Jika terbatas hanya untuk pembeliaan, maka orang yang

diserahkan modal hanya boleh membeli tanpa melakukan

penjualan, dan semua keuntungan unfuk pemilik modal begitu juga

kerugiannya. Ada yang berpendapat, bahwa cukup memberi izin

untuk membeli sudah mengandung izin untuk menjual setelah itu.

Dikatakan pula, jika yang diucapkan kata mudharabah atau qiradh,

seperti ucapan "belilah!" tanpa mempersilahkan untuk menjual,

maka menumt pendapat yang shahih sah hukumnya 'amil

melakukan penjualan. Sementara pendapat lain mengatakan
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bahwa sebab sahnya melakukan penjualan karena dia udak

menjelaskan untuk siapa setengahnya. Sedangkan hnu Suraij

menolak pendapat ini, karena syarat yang ada akan beralih kepada

'amil, karena pemilik modal berhak terhadap hartanya, tanpa

syarat.

hnu Abi Hurairah be.rkata, "Sebab rusaknya akad adalah

karena pemilik modal tidak menentukan salah satu jenis hansalrsi

dan pengelolaan terhadap bermacam barang." Namun Al Qadhi
Husain menentang pendapat ini, karena jika dia menenfukan salah

safu keduanya, kami menghukuminSa sebagai hal 1nng sah. Jika

pemilik modal menyebutkan kedua dengan benrlang, maka hak
'amilbertantbah luas dan dia berhak memilih. Dan ini lebih utama

keshahibannya.

Cabang: 'Arnil membeli budak yang akan
dibebaskan, iika dalam harta tersebut tidak ada
keuntungan, maka transaksi ifu sah dan budak ifu fidak
menjadi bebas. Jika terjadi kenaikan harga dan nampak
adanya keuntungan, didasarkan atas dua pendapat lpifu
kapan 'amil memiliki bagian keuntungannya? Kami
berpendapat, 1nifu pada waktu pembagian keuntungan
(setelah berakhirnya akad dan modal pokok
dikembalikan kepada investor), sementara budak
tersebut tdak meniadi bebas.

Jika pada harta tersebut ada keunfungan, baik
keuntungan ifu sebelum pembelian atau keuntungan
muncul ketika barang tersebut dibeli, semisal modalnya
serahrs kemudian uang ifu digunalon unfuk membeli
bapaknya budak seharga dua rahrs. Kami berpendapat,
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'amil menerima keuntungan dengan cara bagi hasil,
pembelian sah dan budak itu tidak bebas. Dan jika itu
tidak terjadi, maka keabsahan pembeliannya sebesar

bagian keunfungannya. Dan dalam hal ini ada dua
pendapat; yang lebih shahih adalah transaksi itu sah,

karena ifu kemutlakan pengelolaan dalam miliknya.
Sementara pendapat kedua mengatakan, ini tidak sah

karena ini menyalahi fujuan yaifu mencari keuntungan.

Cabang: Jika istri pemilik modal membelanjakan harta

modal qiradh atau sebaliknya suami dari pemilik modal yang

membelanjakan modd, qiradh, maka menumt beberapa pendapat

hal ini dibolehkan. Sementara itu menumt pendapat yang lebih

shahih berdasarkan nash hal ini tidak diperbolehkan, seperti orang

yang dimerdekakan, karena jika ifu dibolehkan (menetapkan akad

tanpa ijin) maka pemikahan bisa menjadi batal dan berbahaya.

Dan yang dimaksud izin disini ialah hanya kepada pihak yang

mendapatkan keunfungan, ini seperti pembelian budak yang akan

dimerdekakan tanpa izin.

Cabang masalah, Sebagaimana yang telah kami jelaskan

bahwa qiradh ada dua macam yaifu qiradh umum dan khusus.

Qiradh umum adalah 'arnil dlberikan kekuasan mutlak untuk

mengelola modal pada semua bidang yang diharapkan dapat

menghasilkan keunfungan, ini diperbolehkan agar 'amil memilil<t

kewenangan mengelola modal. Sementara qiradh khusus yaifu

'amil diben kuasa unfuk mengelola satu jenis produk, dan qiradh

khusus ada tiga macam:

Pertama: Apa yang ditemukan pada mayoritas keadaan

seperti jenis-jenis gandum dan ini diperbolehkan. Pengelolaan
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modal tertatas hanya pada jenis yang diizinkan ini. Jika pemilik

modal mengizinkan 'amil berdagang kain, maka dia boleh

berdagang semua jenis kain, dia boleh berdagang kain befuahan

kafun, linen, sutera dan wol. Dan 'amil tlrdak boleh berdagang

karpet dan kasur. Apakah 'anilboleh berdagang baju dan pakaian

lainnp atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama mengatakan boleh, karena ia bisa

dikenakan.

Pendapat kedua mengatakan tidak boleh karena kata baju

sudah keluar dari kata kain. Jika dia diizinkan berdagang makanan

pokok, maka ini terbatas hanya pada gandum, bukan tepung.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia boleh berdagang gandum

dan tepung." Menunrt pendapatku, klasifikasi barang dagangan

bisa dilihat dari kebiasaan penggunaan bahasa Snng berlaku dalam

keterikatan dan keserasian barang itu sendiri, dan pertimbangan

dari pedagang terhadap barang yang termasuk dengan barang

yang masuk dalam kelompok barang yang berkaitan atau yang

sejenis yang biasa diperdagangkan dalam satu tempat. Jifl<a 'anil
diizinkan membuka toko bahan makanan, maka dengan kata ini

termasuk di dalamnya berbagai macam keju, minyak zaifun,

makanan kaleng, sabun, dan makanan-makanan kering-

Jil<a'amildiizinkan menjual barang-barang kelontong, maka

di dalamnya termasuk sejumlah jenis barang-barang seperti

benang, jenis-jenis pita, minyak wangi dan yang sejenis dengan ihr.

Demikianlah setiap jenis kelompok barang tertentu terdapat

pedagang tertentu, dimana ketika seseorang mendengamya maka

akan tergambar di benaknya jenis barang lnng ada di tokon5a

tanpa harus berpikir dengan sulit. Jika 'amil diian:rl<an membuka

warung da$ng panggang, maka dia tidak boleh membuka warung
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makanan sejenis sup, bubur kacang, atau makanan olahan,

meskipun ifu semua barang yang bisa dimakan, namun rnenurut

kebiasaan satu jenis dengan jenis yang lain memiliki ciri khas

tersendiri yang tidak bisa dicampur satu dengan yang lainnya.

Jika 'amildiizinkan berdagang barang langka dan sulit dicari

seperti permata merah, kuda yang berwama belang hitam putih

dan budak yang dikebiri, maka transaksi qiradh batal, baik 'amil

bisa mendapatkan barang tersebut ataupun tidak, karena tidak bisa

dipastikan barang tersebut bisa diperoleh.

'Amil yang diizinkan berdagang buah-buahan musiman,

maka akad itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu, iika

dilakukan bukan pada rnusimn5n hansaksi qiradh tidak sah. Jika

buah tersebut muncul pada musim tahun depan, maka qimdhhdak

sah kardna qiradh ifu sudah batal. Ketika transaksi ifu pada musim

be$uah dan telah nampak buahnya, maka transaksi qiradh ifri
diperbolehkan selama buah ifu masih tersedia, dan ketika musim

buah telah berlalu dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama: Qirhadbalal dengan berakhimya musim buah dan

tahun berikutnya bmilttdak boleh berdagang dengan produk yang

sama kerrrali dengan izin dan akad yang diperbaharui.

Kedua: Qiradh berjalan seperti biasa selama belum adanya

penghentian akad qhadh sepanjang tahun dan terus berlanjut

ketika datangnya musim buah dan melakukan perdagangan

dengan akad yang pertama. Jika musim buah tersebut berhenti

sebentar, maka qiradhtetap berlaku seperti biasa.

Cabang, Jika 'amil mengaku bahwa dia tidak membeli

barang kecuali sebatas modal yang diizinkan, maka dia dilarang
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melakukan jual beli dengan cara berutang. Jika dia melakukan

perjanjian dalam waktu yang panjang, maka hal ifu ada dua

ma@m, yaitu penjualan atau pembelian, unfuk pembelian ada dua

macam;

Pertama: Dia membeli dengan perjanjian dalam waktu yang

paniang dengan harta qiradh dan pembelian semacam ini tidak
sah.

Keduar Membeli dalam waktu lrang panjang dengan

tanggungannya sendiri sehingga pembelian itu menjadi

karajibannp. Dan unfuk pembelian dengan cara ini trdak sah, dan
'amil frdak menanggung barang yang belum dia pegang. Jika dia

telah memegang barang tersebut dia berkanrajiban menanggung

barang tersebut seketika setelah dia terima. Dia juga boleh

meminta kembali jika masih ada barang yang tersisa.

Jika barang tersebut msak, pemilik modal boleh menunfut
jaminan barang tersebut, dan dia boleh memaksa pembayaran

utang tersebut kepada siapa saja yang dia kehendaki, kepada 'amil

atau orang yang membeli barang tersebut. Jika dia menagih

kepada bmil, maka itu akan kembali kepada orang yang membeli.

Dan iika dia menagih kepada pembeli, hal itu Udak bisa

dikembalikan kepada 'amil l<arena kewajiban membayar ifu
menjadi ka,vajiban orang yang menyebabkan barang tersebut

rusak.

Jika pemilik modal berkata kepada 'amil, kelolalah modal

ini menunrt pendapatnu, maka dia Udak boleh melakukan
pembelian dengan wakfu yang panjang. Jika dia diserahkan modal

bukan berupa harta unfuk melakukan pembelian dengan tempo
paniang, maka bansaksi qindh ifu udak sah, karena hansaksi
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menjadi sah untuk barang yang nampak dan tidak sah untuk

barang yang diutang.

Jika 'amil dibenlan modal dan dia diizinkan membeli

dengan cara dicicil, maka 'amil trdak boleh membeli barang yang

lebih dari harta permodalan dengan pertimbangan bahwa apa

yang lebih dari modal tidak termasuk tanggung jawab pemilik

modal.

Cabang: 'Anil tidak boleh menjual barang dengan harga

yang lebih murah dari harga dasar kecuali unfuk menarik minat

pembeli, membuat barang dagang laku atau karena merasa cukup

dengan unhrng yang sedikit. Dan 'amil harus mengelola

perdagangan ifu dengan pertimbangan, kehati-hatian, berupaya

mendapatkan keuntungan unhrk dirinya dan pemilik modal serta

dengan syarat tidak terlalu banyak mengambil keunhrngan dan

tidak melakukan penipuan kepada orang lain.

Cabang, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pemilik modal boleh

mengambil modalnya kapan saja, baik sebelum perdagangan

dilakukan atau sesudahnya. Begitu pula 'amil boleh kapan saja

keluar dari akad perdagangan ini." Sebagaimana telah kami

jelaskan sebelumnya bahwa qiradh adalah akad mubah (boleh) dan

bukan akad wajib, maka bagi kedua belah pihak yaih-r pemilik

modal dan 'amil boleh membatalkan akad qiradh sebelum atau

setelah usaha tersebut dijalankan, baik telah menghasilkan

keunfungan atau sebaliknya telah mengalami kerugian.

Jika salah satu pihak membatalkan akad, maka akad

qiradh itu menjadi batal pula, dan mereka berkumpul membagi
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keuntungan. Jika harta itu berupa harta modal, maka 'amil

dilarang mengelola harta tersebut baik menjual atau membeli

barang, sarna saja apakah dia yang lebih dahulu yang

membatalkan akad atau pemilik modal. Jika ada kelebihan modal,

maka harus diperhatikan untuk membagi kelebihan r.rntuk mereka

berdua dengan syarat png telah ditenfukan.

Ketika al<ad qindh tidak menghasilkan keuntungan dan

cendenrng mengalami kerugian, maka pemilik modal berhak

mengambil semua sisa modal dan 'amil tidak mendapatkan

apapun. Jika harta tersebut bukan jenis modal, maka hukum yang

berlaku adalah ketika modal tersebut telah menjadi barang dagang.

Pembagian barang setelah adanya pembatalan akad qiradh da
empat ketenfuan;

Pertama: Mereka berdua berkumpul unhrk menjual

barang tersebut dan 'amil yang harus menjual barang itu, karena

ifu merupakan fugasnya kefika akad ditetapkan. Jika barang telah

laku, pemilik modal berhak mengambil harta tersebut, terlebih lagi

jika terdapat keuntungan.

Kedua: Keduanya sepakat untuk tidak menjual barang

tersebut, dan ini ada dua macama; pertama, karena tidak ada

keunfungan jika barang tersebut dijual, maka hak 'arniltelah gugur

dan bamng ifu menjadi kepunyaan pemilik modal baik nilainya

bartambah atau berhrang. Jika harganya bertarnbah setelah

ditinggalkan 'amil, mala 'amil frdak memiliki hak pada kelebihan

barang tersebut, karena dia telah keluar dari akad qindh.Kedua,
jika barang 5nng dijual itu menghasilkan pada saat

ditinggalkan 'atnil, mal<a kepergian 'amil hans dipertimbangkan.

Jika dia meninggalkan barang tersebut dengan menggugurkan

haknya, maka barang dagang tersebut dengan kelebihan dan
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kekurangannya menjadi hak pemilik modal, sementara 'amil tidak

mendapatkan apapun. Jika dia meninggalkan barang dagangan

karena untuk menunda penjualan, maka dia masih memiliki hak

dari kelebihan harga jual dan dia boleh menjualnya kapan saja dia

mau.

Ketigar 'Arnil menuntut barang dagangan di;ual sementara

pemilik modal menolaknya. Pada kasus selnacatn ini ada dua

keadaan;

1. Harga penjualan barang tidak bisa diharapkan memiliki

kelebihan dan tidak pula keunfungan, maka 'anil trdak boleh

menjualnya dan pemilik modal berhak melarang penjualan

tersebut, karena tidak menghasilkan keunfungan sama sekali.

2- Penjualan barang masih bisa diharapkan memiliki

kelebihan dan juga keunfungan, maka 'anilboleh menjualnya dan

pemilik modal tidak boleh melarangnya sehingga dengan penjualan

tersebut'amilbisa mendapatkan haknya.

Jika pemilik modal memberikan bagian keuntungannya

kepada 'amil, maka ketika pemilik modal melarang penjualan

barang tersebut ada dua pendapat yang bersumber dari dua

pendapat yang berbeda tentang seorang hran dari budak yang

berbuat tindakan pidana ketika pihak korban menolak penjualan

budak tersebut dan menggfntinya dengan besaran harganya.

Pertama: Pihak korban menolak menjualnya agar dia

mencapai pada nilainya, sementara 'amilmenolak unfuk menjual

barang dagangannya agar dia bisa mencapai haknya.

Kedua: Pihak korban tidak menolak peniualan budak yang

telah melakukan kejahatan dan 'amiljuga tidak menolak menjual
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barang qAadh, karena dia berharap bertambahnya nilai barang

tersebut karena adanya peminat.

Keempat: Pemilik modal meminta barang qindh dijual

sementara 'anil mqtolak. Jika penolakannya ifu karena 'amil

khawatir tidak mendapatkan haknya, maka pemaksaan terhadap
'aniladra&n tnjh;

a. 'funilndakboleh dipalsa unhrk menjual barang tersebut

karena hak jual dan beli merupakan hak pemodal dan 'amil

dengan batalnla akad maka batal pula hak mereka ber,ilra.

b. 'Anil boleh dipaksa untuk menjual, karena modal

merupakan hak pemilik modal, dan barang dagang ifu sendiri

bukan modal tetapi pengganti dari modal.

Cabang: Telah kami jelaskan bahwa 'amil tdak boleh

melakukan perjalanan tanpa seizin pemilik modal, dan telah kami
jelaskan pula biaya Sang digunakan harus tepat guna dan tepat
sasaran seperti biaya orang yang membantu perdagangan, atau

biaya png telah ditentukan, seperti biaya unh:k istri.

Abu Hanifah berpendapat bahwa 'amil berhak menerima

biaya karena sakitrya binatang yang diladikan kendaraan,

pengobatan, dokter dan keperltnn-keperluan yang diperbolehkan.

Namr.rn pendapat ini tidak shahihdilihat dari dua sisi;

Pertama: Biaf unhrk isti lebih kuat daripada biaya untuk
'amil, mal<a alokasi bia5a png disebutkan diatas tidak berhak

mendapatkan pendanaan.

Kedua: Pendanaan yang disebutkan di atas Udak memiliki
korelasi langzung dari perjalan dan pekeriaan hml meskipun ada
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diantara sahabat kami yang berpendapat bahwa biaya dalam

perjalanan harus lebih banyak daripada biaya ketika tidak dalam

perjalanan. Abu Ali bin Abi Hurairah telah menjelaskan sebagian

pendapat para pendahulu sahabat-sahabat kami dan ini lebih

mendekati qiyas. Jika dalam perialananya dia menginap di suatu

rurnah, maka 'amil berhak mendapatkan biaya selama dia tinggal

sebagaimana lamanya perjalanan seorang musafir, yaifu selagi

tidak lebih dari empat hari. Dan jika dia tinggal lebih dari empat

hari, maka harus dipertimbangkan kembali. Jika biaya itu bukan

dan qiradh seperti sakit mendadak atau sesuafu yang mendadak

unfuk kepentingan dirinya sendiri, maka biaya itu harus dari

biayanya sendiri bukan dari biaya qindh. Jika dia harus menginap

karena untuk transaksi qiradh seperti dia menunggu barang yang

akan dibeli, atau mengambil nilai jual, mencari transportasi

pengangkutan atau karena suatu sebab yang berkaitan langsung

dengan pengelolaan qiradh, maka dia berhak mendapatkan biaya

operasionaln5a, karena kegiatan ini berkaitan khusus dengan

qiradh.

Al Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia keluar dengan harta

unfuk dirinya, maka biayanya seukuran dua harta sesuai dengan

bagiannya," dari ini dapat diambil pemahaman bahwa sah

hukumnya 'amil bepergian dengan hartanya sendiri beserta harta

dari qiradh. Sementara itu sebagian ulama Irak melarang hal

tersebut karena pekerjaannya berhak menerima harta qiradh,

sehingga dia seperti orang yang dipekerjakan. Sebagian sahabat

kami telah keliru dalam hal ini, karena jika 'amil boleh bekerja

dengan hartanya dan harta qiradh, pada saat dia sedang berada di

tempatnya sendiri tentu dia juga boleh menggunakan hartanya

ketika dalam perjalanan. Dan pengelolaan 'atnil terhadap harta

qiradh tidak lantas mencegahnya unfuk mengelola semua
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pekerjaan selama hal ifu memang lazim untuk dikerjakan dalam

pengelolaan qiradh. Dan ini berlaku untuk yang lainnya baik hanya

memegangnya atau mengelolanya.

Jika dipersyaratkan dalam akad bahwa pada saat 'amil

melakukan perjalanan, maka dia menggunakan harta miliknya

sendiri, maka akad qiradh batal. Karena dia telah ditempatkan

bukan pada tempatnya. 'Amil dituntut agar tidak mencampur

antara hartanya dengan harta qiradh, dan dia harus bisa

membedakan salah safu dari keduanya. Jika dia mencampumya

maka ada dua macam pandangan;

Pertamar Harus seizin pemilik modal dan ini

diperbolehkan, sehingga posisi 'amil menjadi orang yang

bekerjasama sekaligus menjadi pengelola modal. Biaya penguusan

harta dibagi dari dua harta tersebut. Dan untuk biaya dirinya

dikatakan, biaya itu tidak wajib diambil dari harta qimdh karena itu

urusan khusus. Sementara itu ada juga yang mengatakan bahwa

itu wajib dari harta qindh, dan dia akan dibagi dari dua sumber

pendanaan.

Kedua' Mencampur dua bagian harta tanpa izin pemilik

modal, maka qiradh menjadi batal, karena dia seperti orang yang

menyimpang dari hukum, dan dia wajib membiayai dirinya sendiri,

pembiayaan dari dua harta tersebut seukuran bagian

keunfungannya, dan semua keuntungan harta qhadhunfuk pemilik

modal karena batalnya qiradh, sementara 'amil harrya menerima

upah yang sesuai dengan pekerjaannya. 'Anil tidak harus

menerima upah penuh karena pekerjaannya telah terbagi unfuk
mengums hartanya dan harta pemilik modal.
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Cabang' Jika pemilik modal menyenhkan sebagian modal
kepada 'amil dalarn harta qhadb yakni memberinSa sejumlah

harta untuk berdagang unfuk kepentingan diriqp sendiri- dan
keunfungannya itu khusus unfuk dirinya sendiri, maka. hal itu
diperbolehkan tanpa adanya syarat dalam permodalan tersebut,
sementara tidak boleh jika ditentukan syarat tertentu. Pendapat ini
berbeda dengan pendapahrya Imam Malik.

C-abang: Jika ada yang mengaku telah muncul suafu

dalam harta qindh, dan dia menunM untuk dibagikan

ketrnfungannya, maka pemodal tidak boleh memaksa *lagi 'amil

tidak mengakui adanya . Atau keduaqn melakukan
perhitungan sehingga nampak munctrlnya ketrnhmgan. Pemilik
modal tidak wajib melakukan perhitungan kecuali setelah hadimya
modal, karena terkadang apa !/ang telah diberitakan belum tentu
benar dari segi iumlah ataupun keselamatannya. Jika harta modal
telah datang, kemudian keduanln melakukan perhitungan dan
mendapatkan harta modal tersebut berkurang, maka keuntungan

diambil dari mereka berdua sehingga genap harta modal menjadi

sempurna. Jika pemodal dan 'amil sepal<at unfuk menghifung

modal tanpa dihadirkannya modal tersebut, maka dalam

kebolehannya ada dua tnjh;

Pertama: Boleh, karena ini merupakan sikap kehati-hatian

mereka berdua untuk meninggalkan modal tersebut.

Kedtrar Tidak boleh, dan Imam Syafi'i telah menyebutkan

dalam suatu tempat, karena mereka berdua melakukan

perhifungan atas dasar tidak adanya pengetahuan yang

sebenamya. Waallahu'alam bishaumab.
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Asy-Syrrazi e berkata: Pasal: 'Amil mendapat
kepercayaan penuh unfuk rnengelola modal yang ada
padanya, iika harta itu hilang ketika dia kelola dan
bukan disebabkan karena adanya kelalaian maka .dia

tidak hams menggantinyra, karena dia merupakan wakil
dari pemilik harta lrang tujuannya untuk dikelola,
seperti orang lnng dititipi. Jika pemilik modal
menyerahkan seribu dirham, kemudian 'arnil membeli
seorang budak dalam pertanggungan, kemudian harta
yang seribu dirham itu hilang sebelum dia mehrnasi

harga budak tersebut, malra qindh meniadi batd,
karena dia telah merusak modal utama tersebut. Dan
unhrk harga tersebut ada dua waih:

Pertama: BiaSp pembelian menjadi tanggung
jawab pemodal, karena 'anil membeli budak tersebut
unfuk pemodal, maka harga menjadi tanggung
jawabnya, sebagaimana iika orang lpng mewakili
membeli barang yang diwakilkan itu dengan c:ra
menyicil, kemudian hartanya hilang sebelum dibayar
tunai.

Kedua: Harga pembayaran menjadi tanggungan
'amil karena pemilik modal tidak memberikannya izin
unfuk perdagangan kecuali sesuai dengan iuml"h modal
yang ada, maka bukan menjadi kewajibann5Ta iika ada
penarnbahan modal.

Jika pemodal menyerahkan kepada 'arnil dua ribu
dirham, lalu 'arnil Sunakan unfuk membeli dua budak,
kemudian salah satunln ada yang hilang, mat<a dalam
hal ini ada dua w:ajhz
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Pertama: Modal menjadi hilang dan akad qindh
batal, karena ifu merupakan pengganti modal, oleh
karena itu kehilangan lpng safu sama dengan
kehilangan yang lainn3n.

Kedua: Kehilangan itu almn diganti dari
keunfungan, karena dia telah mengelola harta ifu dan
harta itu masih dalam al<ad qindh-

Jika 'amil diberikan modal dari dua orang dengan
dua harta, kemudian masing-masing dari harta ifu
dibelikan budak perempuiul, kemudian muncul
permasalahan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Kedua budak itu dijual iika pada
keduanya tdak ada keuntungan, sementara harta ifu
dibagi kepada kedua pemilik modal. sedangkan jika ada
keuntungan, maka 'arnil ikut dalam pembagian
keunfungan mereka berdua. Namun iil<a keduanya
mengalami kerugian, maka 'amil bertanggung jawab
menggantinya karena hilangnSn harta tersebut atas
keteledoran diringn.

Kedua: Kedua budak itu menjadi milik ,amil 
darr

dia harus mengganti harga dari ked,anya, karena ,amil

akan kesulitan unfuk menggembalikan mereka berdua
atas kelalaiannSn, sementara dia hanrs menanggung
keduanya sebagaimana jika 'amil menghilangkan
keduanya.

Pasal: Salah safu dari pemodal dan 'afiil boleh
membatalkan akad k par, saia dia suka- Karena ,amil

mengelola harta orang lain atas seizin pemilik modal,
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maka keduannya memiliki hak untuk membatalkannya

seperti dalam wadi'ah dan wakalah- Jika akad

dibatalkan dan harta yang ada bukan jenis dari modal
yang pertama, lalu mereka membagikannya, maka hal
itu boleh. Jika dia menjualnya itu pun boleh, karena
keduanya memiliki hak. Jika 'amil menuntut diiual
sementara pemodal menolaknya, maka'afiilhendaknya
memaksa adanya penjualan, karena hak 'amr, ada pada

keuritungan dan ifu tidak akan tercapai kecuali dengan
penjualan.

Jika pemilik modal berkata, 'Aku akan
memberikan harta kepadamu dari keunfungan ini" dan
'amil menolaknya, maka iika menunrt kita 'arnil

memiliki keuntungan bagiannya ketika telah nampak
keuntungannya, maka dia tidak harus dipaksa unfuk
mengambilnya, sebagaimana iika diantara mereka

berdua ada harta bersama dan salah safu dari mereka
memberikan kepada yang lain sebagai pengganti
haknsn.

Dan jika kami berpendapat, salah safu dari
keduanya tidak bisa memiliki. Maka dalam hal ini ada

dua wajh didasari oleh dua pendapat tentang budak
yang berbuat keiahatan ketika pemiliknya enggan untuk
menjualnSp, dan dia mengganti nilainya kepada korban
budak tersebut;

Pertama: 'Amil tdak boleh dipaksa unfuk
menjualnya, karena menjual merupakan haknya,

sementara dia telah memberikan hak 'afiil kepadanSn-
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Kedua: Dia boleh dipaksa, karena boleh saia nilai
jualnya bertambah dan ada peminat lpng ingin membeli

sehingga harganya pun menjadi tingg.

Jika pemodal meminta unfuk menjual barang

dagangan sementara 'amil menolakn3;a, maka 'amil

boleh dipaksa unfuk menjualnSTa karena hak pemodal

ada pada modalnSn, dan itu tidak akan tercapai kecuali

dengan menjual barang tersebut. Jika 'anil berkata,
'Aku alon mem-biarkan hakku dan aku fidak mau

menjualnya-" Jika menurut pendapat kita 'amil

memperoleh bagiannlp ketrka nampak keuntungan,
maka dia fidak menerima darinya, karena dia ingin
menghibahlon haknp dan menerima hibah bulmnlah

suatu kerrajiban.

Dan jika kami berpendapat bahwa 'amil fidak
dapat menerima hakryla ketika adanya keuntrngan,
dalam hd ini ada dua waih:

Pertamaz 'Amil tdak boleh dipalrsa untuk
menjualnya, karena menjual adalah hak 'amil dan dia

telah menolak sehingga hak itu meniadi gugur,

Kedua: 'Amil dipaksa meniual barang karena

meniual ifu mempakan hak 'amil, sementara hak
pemilik modal ada pada modaln5Ta. Jika dia rela

meninggalkan haknya, sementara pemilik modal tdak
rela meninggalkan haknya. Jika akad dibatalkan dan

masih ada utang yang hams dilunasi 'afiil karena dia

telah masuk dalam akad unfuk mengembalikan modal,

maka dia harus membayar utang tersebut untuk

mengembalikan modal dagang.

LS6 ll ,et uoj*u'SyoahAl Muhadzdzab



Pas,al: Jika salah satunya meninggal atau grla,

maka akad menjadi batal karena ini merupakan akad
yang bersifat boleh, sehingga akad tersebut menjadi
batal jika ada yang mati atau gila, ini seperti yang
berlaku pada wadi'ah dan walralah. Jika pemilik modal
meninggal atau gila dan ahli waris atau waliryn ingrn
melakukan akad qiradh sementara hartanya berupa
barang dagang, maka dalam hal ini masih ada selisih
pendapat di antara para sahabat. Abu Ishaq berkata,
'Hd ini diperbolehkan karena ini bukan permulaan

akad qiradh, narnun ini didasarkan atas harta qiradh
dan ini diperbolehkan." Di antara mereka ada gnng

berpendapat bahwa hal ini fidak boleh dilakukan, dan
ini merupakan pendapat yang benar, karena akad
qiradh telah batal dengan adanya pihak yang
meninggal, sementara ini permulaan qiradh terhadap
barang dagang dan ini tidak boleh.

Pasa} Jika pemodal memberikan modal saat sakit
dengan memberikan keuntungan yang lebih besar dari
upah yang seharusnya, kemudian dia meninggal, maka
keuntungan yang ada dianggap sebagai modal, karena
yang dianggap sepertiga !/aifu yang dikeluarkan
pemodal dari hartanya, sementara keuntungan bukan
merupakan harta yang dikeluarkan dari hartanya,
karena harta ifu diperoleh disebabkan usaha 'arnil,

sehingga ia fidak dianggap sebagai sepertiga. Jika
pemodal meninggal dan dia memiliki utang, maka 'amil
harus lebih dahulu membayar utang, karena haknya
berkaitan langsung pada hartanya, sehingga
pembayaran utang harus didahulukan.
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Jika pemodal memberikan qindh dengan qindh
yang rusak, dan ifu dikelola 'anil, maka pengelolaannSTa

tetap dilanjutkan, karena akadqTa batal sementara izin
tetap berlaku, sehingga dia tetap berhak mengelolanln
atas dasar izin tersebut- Jika ada an dalam
pengelolaan ifu, maka 'amil tidak berhak mendapatkan
apapun, karena keuntungan bisa didapatkan oleh 'amil
dengan akad qindh, sementara akad qiradh ifu sendiri
dalarn losus ini sudah batal.

Adapun upah standar unfuk 'anil, maka hanrs
dipertimbangkan sebagai berikut; jika 'amil tidak rela
kecuali dengan pembagian keunhrngan, maka dia
berhak menerimanln, karena dia tdak rela bekerja
kecuali dengan adangra pengganti. Sementara jika dia
fidak menerimanyn, maka hendaknya dia menunfut
upah yang selapknya- Sedangkan jika 'amil rela tanpa
menerima keunfungan, yaihr dengan menerima qiradh,
dan semua keunfungan unfuk pemilik modal, maka
untuk upahn5Ta ada dua wajh:

Pertama: 'Amil tidak berhak menerima upah dan
ini pendapat Al Muzani, karena dia telah rela bekerja
tanpa imbalan, sehingga dia seperti sukarelawan yang
bekerja tanpa adanya akad qindh.

Kedua: 'Amil berhak menerima upah dan ini
adalah pendapat lbnu Abbas, karena orang yang
bekerja dengan qindh menuntut adanln imbalan,
sehingga imbalan itu tdak gugur dengan gugumya
akad, seperti orang lrang berhubungan intim dalam
pemikahan-
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Jika 'amil memiliki utang kepada seseoftrng, lalu
dia berkata, "Aku tinggalkan hartaku kepadamu."
Kemudian orang tersebut meninggalkan h4rta tersebut
dan mengakadkan harta itu sebagai qiradh, maka qiradh
itu tidak sah. Karena jika 'afiil yang masih memegang
harta miliknya itu menjadi tidak sah, maka jika dia
menjadikannya sebagai harta qiradh sama saja dia
meng-qiradh-l<an harta yang belum dia miliki dan ini
qindh yang tdak sah.

Jika 'afiil membeli sesuafu dengan cara kredit
dan dia membayar kontan barang llang dia tinggalkan
unfuk pemilik modal, kemudian barang itu
menghasilkan untung, dalam hal ini ada dua rmjh;

Pertama: Apa lpng telah dia beli beserta
keuntungannlra meniadi hak pemilik modal, karena dia
membeli barang tersebut seizin pemilik modal,
membayar kontan harganya dengan seizinnya. Dan
kewajiban membayar utang telah dia tunaikan, karena
dia telah menyerahkan barang yang telah dibeli dengan
seizin pemilik modal. Sementara 7tv 'anil mendapatkan
upah yang setimpal, karena dia telah bekerja unfuk
menghasilkan keunfungan, namun belum tercapai,
maka dia hanya mendapatkan upah dari apa yang dia
keriakan.

Kedua: Apa yang telah dia beli berikut
keuntungannlp adalah meniadi milik 'amil bukan hak
dari pemilik modal, karena pemilik modal melakukan
akad qiradh dengan harta yang tidak dia miliki sehingga
pembelian barang tersebut tidak menjadi haknya.
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Pasal: Jika 'amil dan pemodal berselisih pada

hilangnya barang, kemudian 'arnil mengakuinya
sementara pemodal mengingkarinya, atau adanya
ketidakjujuran kemudian pemilik modal menyatakan
adanya ketidakjujuran, narnun 'amil menolaknya, maka
ucapan yang diterima adalah ucapan 'arnil karena dia
adalah orang lpng dipercaya dan pada asal muasal
permasalahan ketidakjujuran itu tdak ada. Maka
ucapan yang diterima adalah ucapan 'amil seperti iuga
ucapan orang yang menerima titipan.

Pas:al: Jika keduanSTa berselisih tentang
pengembalian harta, 'amil mengakui bahwa dia telah
mengembA*anryn dan pemodal menolak
pengakuannya, nraka dalam hal ini ada dua wajh:

Pertama: Ucapan 'amil fidak dapat diterima,
karena dia adalah orang lpng memegang barang
tersebut unfuk kemaslahatanngra, sehingga ucapan
bahwa dia telah mengembdikan barang tersebut tidak
dapat diterima, dan ini seperti ucapan seortrng
peminjam.

Kedua: Ucapan 'amil dapat diterima karena
mayoritas kemaslahatan barang tersebut dirasakan
pemodal, karena semuanya adalah miliknya kecuali

bagian yang akan diberikan unhrk 'amil. Maka ucapan
'alril dapat diterima seperti ucapannya orang yang

dititipi ketika dia katakan telah mengembalikan barang

Pasal: Jika keduanya berselisih tentang ukuran
keuntungan yang disyaratkan, lalu 'amil mengaku

bahwa kenfungannya adalah setengah, sementara
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pemodal mengaku sepertiga maka keduanya harus
bersumpah karena telah berselisih tentang
imbalan yang telah disyaratkan dalam akad. Maka
keduanya harus saling bersumpah seperti dua orang
yang berakad jual beli ketika keduanya berselisih
tentang besaran harga. Jika keduanya telah bersumpah,
maka semua keunhrngan menjadi milik pemodal, dan
'arnil mendapatkan upah yang setimpal, karena 'atnil
tidak menyerahkan barang yang telah disebutkan tadi,
maka dia kembali dengan penggantian amalngn.

Pasal: Jika keduanya berselisih tentang besaran
modal, kemudian pemodal mengatakan bahwa
modalnya dua ribu, sementara 'anil berkata modalnya
seribu. Jika pada harta itu tidak ada keuntungan, maka
pengakuan 'amil yang diterima, karena pada asal dia
tidak memegang modal tersebut. Sehingga yang lazim
hanyalah apa lpng dia akui. Jika pada harta itu ada
keunfungan, dalam hal ini ada dua rmjh;

Pertama: Pengakuan yang diterima adalah
pengakuan 'amil sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Kedua: Keduanya harus bersumpah, karena
mereka berdua berselisih tentang hal S;ang menjadi hak
mereka berdua, maka mereka berdua harus bersumpah,
sebagaimana iika mereka berdua berselisih dalam
besaran keunfungan yang diryaratkan. Dan yang benar
adalah yang pertama, karena perbedaan tentang
keunfungan yang diryaratkan adalah perselisihan
tentang sifat akad, maka keduan5n hams bersumpah
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seperti dua orang yang berakad iual-beli ketika mereka

berdua berselisih tentang besaran harganya.

Dan perselisihan ini iika barangnya telah

dipegang, maka yang menang adalah lpng menolak
pengakuan tersebut, seperti orang yang jual-beli ketika

berselisih tentang harga yang telah dibayarnya, maka

ucapan yang diterima adalah ucapan penjual.

PasaL Jika pada harta modal ada seorang budak,

kemudian pemilik modal berkata, 'Aku membelinya

unfuk qiradh',' sementara 'amil berkata, "Engkau

membelinya untuk diriku." Atau pemilik modal berkata,
'Aku membeli budak ini untuk dirimu," sementara 'arnil

berkata, 'Engkau membeli budak ini unhrk qiradn^,"

maka dalam hal ini ucapan yang diterima adalah

ucapan 'amil, karena terkadang dia membeli barang

memang unfuk dirinya dan terkadang membeli barang

untuk qiradh. Satu dengan yang lainn5la fidak dapat

dibedakan kecuali dengan niatannya, maka ini semua

berpulang kepada 'amil. Jika pemilik modal bisa

menuniukkan buld bahwa 'amil membeli budak itu
dengan harta qiradh, maka dalam hal ini ada dua waih;

Pertama: Hukum ditetapkan berdasarkan buld
yang ada, karena 'amil tidak akan membelanjakan harta
qindh kecuali untuk qindh.

Kedua: Bukti fidak bisa dijadikan piiakan hukum,

karena 'amil boleh saia membeli sesuafu unfuk dirin3Ta

dengan harta qindh dengan ialan lnng berlebihan,
maka harta ifu bukan harta qiradh, karena batalnya iual
beli.
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Pasal: Jika 'anil memiliki budak, lalu pemodal
berkata, 'Aku telah melarangmu unfuk membelinya"
sementara 'arnil mengingkari pemyataan tersebut,
maka ucap.rn yang diterima adalah ucapan 'amil.
Karena pada awalnya larangan itu tidak ada dan
tunfutan ini merupakan ketidakjujuran. Sementara 'arnil
adalah oftmg lrang mendapatkan kepercayaan, maka
perkataan diantara mereka berdua yang diterima adalah
perkataan 'arnil.

Pasal: Jika 'amil berkata, 'Aku telah mendapat-
kan keuntungan seribu,' kemudian dia mengaku bahwa
dia keliru dalam ucapannya atau dia bicara seperti ifu
karena takut harta modal diambil dari tangirlnya, maka
ucap.rn 'amil tidak dapat diterima, karena ini penarikan
kembali ucapan pernyataan tentang harta orang lain.
Oleh karena itu ini tidak diterima, sebagaimana jika dia
menyatakan kepada seseorang tentang harta, kemudian
dia berkata bahwa dia keliru dalam ucapannlra. Jika
'amil berkata, 'Telah ada keuntungan tetapi ke-
unfungan itu telah hilang," maka ucapannya ifu dapat
diterima, karena pengakuan akan hilangnya barang
setelah dia mengucapkannya, sehingga pernyataan ifu
tidak dianggap bohong, dan pernyataan itu diterima.

Penjelasan: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa

qiradh adalah akad mubah untuk tolong menolong dan memberi

manfaat antara dua pihak yang mereka lakukan secara sukarela

dan bukan akad

membatalkan akad

wajib. Kedua belah pihak boleh

pun mereka mau. Ini adalah akad

yang

kapan
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berdasarkan kepercayaan seperti wadi'ah (penitipan) dan briyah

(pinjam-memrniarn). Jika barang tersebut rusak ketika ada di

tangannSa, se@ra rinci kami membuat beberapa contoh yang

merangkum beberapa gambar permasalahan:

Pemilik modal menyerahkan dua ribu dinar qiradh, lalu

seribu dinar dari harta tersebut hilang ketika ada di tangan 'amil,

dan tersisa seribu, maka hilangnya seribu dinar ini tidak lepas dari

tiga kemungkinan;

Pertama: Kemungkinan hilangnya harta sebelum 'atnil

membelaniakan harta tersebut, maka modal yang ada dianggap

tersisa seribu dinar dan 'amil trdak wajib mengganti seribu dinar

yang telah hilang dari keuntungan yang diperoleh, karena

hilangnya harta ini sebelum dimulainya pengelolaan q?adh dan ini

dianggap belum dilaksanakannya qindh-

Kedua, Kemungkinan hilangnya harta setelah 'amil

membelanjakan harta tersebut, kemudian menjualnya dan uang

seribu yang hilang itu dari harga yang telah dia iual, maka modal

dianggap tetap dua ribu dinar dan 'amil hans mengganti seribu

dinar yang hilang dari keunfungan yang diperoleh, karena

pengelolaan telah berjalan secara sempulna dan ini telah sah

menjadi al<ad qindh.

Ketiga: Kemungkinan hilangnya harta tersebut setelah dia

membeli barang dagang dan barang tersebut hilang sebelum diiual.

Dalam hal ini ada dua waih;

Pertama: Ia tetap menjadi harta qiradh karena hilangnya

setelah harta tersebut dikelola dalam pembelian. Dan pada hal ini

modal tetap menjadi dua ribu dinar dan 'amil hans mengganti
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kerugian seribu dinar yang hilang dari keuntungan yang dia miliki,

karena transaksi qiradh telah berlaku.

Kedua' Seribu dinar yang hilang tidak menjadi harta

qindh, karena hilang sebelum sempumanya pengelolaan yaitu

sebelum dia menjual apa yang dia beli, dan pada kejadian ini

modal tetap menjadi dua ribu dinar dan 'amil tidak wajib

mengganti seribu dinar yang hilang dari keunfungan, karena harta

tersebut belum menjadi harta qiradh.

Jika pemilik modal menyerahkan seribu dirham sebagai

harta qhadh, kemudian 'amilmembeli barang dagang dengan uang

tersebut, kemudian seribu dinar itu hilang sebelum dibayamya

barang yang dibeli, maka keadaan pembelian semacam ini tidak

lepas dari dua keadaan;

Pertama, Ada kemungkinan seribu dinar tersebut telah

ditentukan sehingga pembelian menjadi batal, karena hilangnya

harga yang telah ditentukan sebelum barang itu dipegang

mewajibkan dibatalkannya jual beli. Dengan demikian qiradh

menjadi batal dan penjual meminta kembali barangnya.

Kedua: Pembelian tersebut dilakukan 'amil dengan cara

kredit, dan dia belum melakukan akad terhadap nilai yang seribu

dinar, maka pada pembelian semacam ini ada dua vmjh;

1. 'Arnil boleh membatalkan pembelian ini, karena tidak

ada lagi harb qAadh yang tersisa di tangannya untuk membeli

barang yang telah dia kelola, dan ini sejalan dengan apa yang

diucapkan Al Imam AsySyafi'i, bahwa sesuatu yang hilang setelah

adanya pembelian dan sebelum adanya penjualan ifu keluar dari

al<ad qiradh.
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2. Pembelian itu masuk dalam qiradh, karena ia telah

terikat, dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan AsySyafi'i,

bahwa apa yang hilang setelah pembelian dan sebelum penjualan

masuk dalam qaadh. Dengan demikian pemilik modal wajib

memberikan seribu dinar yang kedua digunakan untuk membayar

pembelian barang, dan modal menjadi dua ribu dinar. Sementara

'amil hants mengganti seribu yang hilang dari keuntungan. Jika

seribu dinar yang kedua hilang sebelum digunakan unfuk

membayar barang dagangan, pemilik modal wajib memberikan

seribu dinar yang ketiga, dan modal menjadi tiga ribu dinar.

Sedangkan 'amillans mengganti dua ribu dinar png hilang dari

kanntungan.

Jika pemodal merryerahkan seribu dinar untuk qiradh darr

'anilmutgetola harta tersebut, lalu memgi serafus dinar, kemudian

pemilik modal mengambilnya serafus dinar, lalu 'amil mengelola

sisa dari harta tersebut dan menjadi seribu lima rafus dinar,

kemudian keduanya ingn mengetahui jumlah modal untuk

pembagian keuntungan, maka cara melakukan proses tersebut

yaifu; karena adanln kerugian sebesar serafus, maka harus dibagi

sembilan rahls, sehingga bagian dari setiap seratus dinar yaitu 11,9

dinar, dan ifulah uhfan yang dikembalikan dari seribu dinar.

Sehingga sisa modal yang ada yaifu 880 dinar. Jika 'amil

mengalami kerugian dua rafus dinar dan pemilik modal meminta

kembali modalnya serafus dinar, maka modal yang ada yaitu 875,

karena bagian dari setiap serafus yaitu dua puluh lima dinar dan

demikian selanjutrya berdasarkan analogi ini.

Cabang, As5r'Syafi'i berkata, "Jika pemilik modal

meninggal, maka harta ifu menjadi milik palarisnya, jika
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perdJarisnya rela, maka qiradh itu terus berlanjut. Dan jika tidak

maka al<ad qiradh menjadi batal. Sementara iil<a 'amil meninggal,

maka po.r,rarisnya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya." Dan ini

sebagaimana yang telah dikatakan, bahwa al<ad qimdh menjadi

batal dengan kematian pemilik modal atau 'amil, karena ia
merupakan akad png bersifat mubah dan bukan akad wajib. Ia

akan menjadi batal dengan meninggalnya orang yang berakad dan

keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam akad, karena

akad itu terjadi dengan adanya dua belah pihak dan ini bukan akad

wajib.

Jika akad ifu batal karena kematian salah safu pihak, bisa

jadi yang meninggal ihr pemilik modal atau 'amil (pengelola). Jika

lnng meningsal adalah pemilik modal, baik modal ihr berupa uang

funai atau pun barang; jika harta ifu berbenfuk uang, 'amildtlarang

mengelola uang tersebut dengan melakukan penjualan atau pun

pembelian, ahli waris pemodal berhak meminta kembali modal

qindh dan mereka membagi dua keuntungan dengan 'amil iika
memang ada keuntungan. Jika para ahli waris mengfuirrl<an 'amil

untuk melanjutkan al.ad qiradh yang telah dilakukan dengan aph
mereka, maka itu merupakan akad baru. Dan posisi mereka fldak

lepas dari dua kemungkinan;

Pertama: Adanya kemungkinan mereka mengetahui

besamn harta qindh atau mungkin juga mereka fidak

mengetahuinya. Jika mereka mengetahui besamn harta qimdh,

maka al<ad qindh menjadi sah jika mereka adalah orang lnng
ddwasa, tidak memerlukan wali, dan ayah mereka 5nng meninggal

tidak memiliki sangkutan utang dan wasiat. Jika salah safu syarat

ini tidak terpenuhi maka izin mereka tidak sah. Kemudian jika

akad ifu sah, maka tidak menufup kemungkinan bahwa 'amiltelah
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mendapatkan keunfungan sebelum orang fua mereka meninggal

atau mungkin juga belum. Jika dia belum pemah mendapatkan

keunfungan, rryrka seluruh harta qiradh yang ada di tangan 'amil

milik ahli waris. Dan jika 'amil pemah mendapatkan keunfungan

sebelum ayah mereka meninggal, maka 'amil berserikat dalam

harta tersebut dalam berupa keunfungan, dan mendapatkan bagian

pula dari kelebihan modal, dan dia tetap berada pada akad qiradh

dari sisa keunfungan yang ada beserta modal dengan adanya

syarat untuk pembagian keunfungan

Jika ahli waris tidak mengetahui besaran modal ketika

mereka mengizinkan 'arnil vrfirtk melaniutkan akad qimdh. maka

dalam hal ini ada dua wajhyangbisa menjadi jalan keluar:

Pertama: Qiradh menjadi batal karena melakukan akad

dengan harta 3nng tidak diketahui.

Kedua: Akad permodalannya sah, karena ini dimulai

dengan akad yang benar. Jika harta qbadh berbenfuk barang

dagang kefika pemilik modal meninggal, maka dalam hal ini AI

Mawardi berkata, "',*nilboleh menjual barang tersebut tanpa izin

ahli waris, dan dia tidak boleh membeli apapun dari hasil penjualan

barang tersebut tanpa izin ahli waris, karena menjual barang

merupakan hak 'amil dat', akad yang lama, sementara membeli

barang bukanlah haknya 'amil kecuali dengan akad yang

diperbaharui." Jika ahli waris mengizinkan 'anilvrfiik melanjutkan

akad permodalan yang dilakukan bersama ayah mereka -jika

setelah penjual barang tersebut telah menjadi uang tunai- maka ifu

seperti izinnya ahli waris kepada 'amrlunhrk mengelola qiradh, dal.:

harta tersebut harus berbentuk uang.

4GB ll ,u uoj^u'SyoahAt Muhadzdzab



Jika akad baru dilakukan sebelum dijualnya barang dagang,

maka bolehnya melakukan qiradh ada pandangan yang akan

disebutkan keduanya;

Pertama: Pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah yang

men5atakan bahun akad qiradlrnya batal, karena akadnya unfuk
qiradhjuga batal.

Kedua: Pendapatrya Abu Ishaq Al Marwazi bahwa qindh
itu boleh, karena ini merupakan istishab (menetapkan hukurn

berdasarkan keadaan gnng berlaku sebelumnya) untuk akad yang

dipetbolehkan

Jiku 1n ,S meninggal adalah 'anil,mal<aahli uraris dat'. 'atnil

tidak boleh menjual atau membeli, sama saja barang ifu berupa

uang tunai atau barang dagang. Dan disini ada pe6edaan, laihr
jika yang meninggal adalah pemilik modal, maka 'amil boleh
menjual barang tanpa izin ahli waris. Sementara jika yang

meninggal 'amil, mal<a ahli warisnya tidak boleh menjual barang

dagang kecuali dengan izin pemilik modal. Hal ini menunjukan

bahwa akad qindh menyerahkan kepercaSaan kepada ianzrTuntuk

mengelola harta qindh milik pemodal atau ahli warisnya, dan tidak
menyemhkan kepercayraan ini kepada ahli waris 'amil dalam
hartanya, baik dari pemilik modal maupun ahli rrnrisnya. Jika
demikian, maka harta qidh harys dipertimbangkan.

Jika harta ifu bempa uang funai, maka pernilik modal boleh

meminta kernbali modalnya dan membagi dua keunfunganngn jika

memang ada keunfungannla. Jika pemilik modal mengizinkan

kepada ahli waris iamiluntuk menemskan al<ad qidh, maka akad

ini sah jika keduanlp mengetahui besaran ha:t'ra qindh yang ada

dan menjadi batal jika keduanya atau salah safu dari mereka yang

tidak mengetahui jumlah aset yang ada.
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Dan perbedaaan permasalahan ini adalah, akad menjadi

batal karena tidak diketahuinya besaran modal. Jika pemilik modal

wafat maka akad ditinlau dari sisi kepemilikannya. Dan iika 'amil

wafat, maka ditinjau dari sisi pekerjaannya.

Jika pemilik modal wafat, rnaka hrjuan dari dua maksud

tersebut tetap ada (yaitu kepemilikan modal dan pekerjaan dari

'amil dan akad yang lama boleh dilanlutkan karena h,riuan dari

akad ini tetap ada, akad tidak batal meskipun ahli waris pemilik

modal tidak mengetahui besaran modal. Namun iika 'amil wafat,

tujuan dari akad ini telah hilang, dan tidak mungkin melanjutkan

akad lama yang telah berialan. Dan memulai akad baru dengan

ahli waris dari 'amil meniadi batal, karena besaran modal qiradh

tidak bisa diketahui.

Ketika 'amil wafat dengan meninggalkan harta qiradh

berupa barang, maka ahli warisnya tidak boleh meniual barang

tersebut tanpa izin dari pemilik modal. Jika pemilik modal

mengizinkannya ahli waris boleh menjual dan membagi dua

keuntungan setelah pengembalian modal pokok dan kelebihannya

jika memang ada. Jika pemilik modal mengizinkan ahli wais 'amil

melaksanakan akad qiradh seperti ayahnya -yaitu setelah

penjualan barang dan telah diketahui harganya- maka akad itu sah.

Jika barang dagang masih tersisa atau besaran harganya tidak

diketahui, maka akad ini batal karena hilangnya satu syarat ini

sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Cabang: AsySyafi'i berkata, "Barang yang masih ada di

tangan 'arnilhans dilual, termasuk pakaian, alat trsanportasi atau

yang lainnya, baik sedikit atau pun banyak. Dan kelebihan barang

yang masih ada menjadi hak ahli waris, sementara kerugian yang
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ada dimasukkan ke dalam modal." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i

yang mengatakan, bahwa jika akad qi.ndh batal karena kematian

salah safu pihak akad, maka wajib hukumnya menjual harta qiradh

yang masih ada tanpa terkecuali barang dagangan atau pun alat

hansportasi.

Pendapat AsySyafi'i Snng mengatakan, "Apa pun yang ada

berupa pakaian," dari pendapat ini hendaknya sahabat-sahabat

kami yang biasa mengeluarkan pendapat bisa memperhatikan

dengan seksama ucapan ini, yaifu bahwa 'amil boleh

membelaniakan harta qidh unh.rk dirinp ketika dalam

perjalanan, karena kalau srrja 'anil tidak boleh mernbeli pakaian

dalam perjalanan dari harta giradh, tentu Aqr$nfi'i fidak akan

membolehkan penjualan barang tersebut, dan sungguh masalah ini

ctfiup jelas dan bisa dijadikan pegangan. Sementara itu ada yang

menyimpulkan dari pendapat ini bahwa kami fidak mengerti status

pakaian yang dibeli iamluntuk diperdagangkan, atau yang dibeli

unfuk dirinp sendiri yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan.

Jika semua barang yang telah kami sebut dijual semua,

maka semua hasil penjualan tidak lepas dari tiga macatn

kemungkinan;

Pertama: Hasil penjualan hanya sebesar modal, maka

hasil penjtnlan itu untuk pemilik modal dan tidak ada bagian untuk

'amill<arern memang tidak ada keuntungan pada barang tersebut.

Kedua, Hasil penjualan melebihi modal, maka pemilik

modal boleh mengambil modalnya kemudian 'iamil mengambil

keunfungan berdasarkan syarat yang telah ditenhrkan, setengah,

sepertiga atau seperempat. Jika sebagian harta hilang setelah

menjadi uang tunai, maka dipertimbangkan sebagai berikut; ketika

mereka berdua telah menenfukan hak 'amil dan harta tersebut,
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maka harta yang hilang dianggap sebagai bagian yang telah

ditentukan. Jika mereka berdua belum menenfukan hak 'amil,

maka harta yang hilang dihifung dari keuntungan yang ada, karena

keuntungan yang belum ditentukan merupakan hak pemilik modal

sebagai cadangan untuk menutup modal.

Ketiga' Hasil penjualan lebih sedikit dari modal, baik

karena terjadinya kerugian atau adanya kejadian yang

melenyapkan hasil penjualan, maka itu semua kembali kepada

pemilik modal bukan kepada 'amil,l<arena keunfungan ifu kembali

kepada pernihk modal dan 'amil, sedangkan kenrgian hanya

kembali ke pernilik modal.

Jika dikatakan, mengapa kerugian tidak menjadi

tanggungan mereka berdua sebagaimana keunhrngan dibagi

kepada mereka berdua? Ada yang berpendapat bahwa mereka

berdua memiliki kedudukan yang sama, jika kerugian dikembalikan

kepada pemilik modal, sesungguhnya kerugian yang sama juga

kernbali kepada 'amil sebagaimana yang telah terkandung dalam

akad qindh. Sesungguhnya kerugian dari 'amil, yaitu bekerja

tanpa adanya imbalan, sementara kerugian pemilik modal yaitu

berupa harta. Maka kerugian 'amil yaiit tidak mendapatkan

imbalan, sementara kerugian pemilik rnodal yaitu kehilangan harta.

Jika dalam akad qiradh mereka berdua menetapkan syarat,

yaitu bahwa 'amilikut menanggung jika terjadinya kerugian, maka

akad itu menjadi batal karena syarat tersebut melanggar kewajiban

masing-masing pihak.

Cabangr Al Muzani berkata, "Jika pemodal menyerahkan

harta modal ketika dia sakit sementara dia memiliki utang,

472 ll et uoj*r'SyarahAl Muhodzdzab



kemudian dia meninggal setelah membeli barang dan menjualnSa,

lalu kemudian mendapatkan keunfungan. Kemudian 'amil Wn
mengambil bagian keunfungannya dan dia membaSrar utang
pemilik modal dari harta yang tersisa, maka akad yang sema@tn

ini sah, karena boleh saja bagr orang sakit untuk menyerahkan

hartanya unfuk qindhjika itu dapat meningkatkan hartanya, baik
ketrnfungan qindh itu dibagi sama atau ada yang l€bih besar.

Maka bisa saja 'arnilmendapatkan lebih sedikit atau lebih banyrak."

Kannfungan Snng diterima 'amil tdak boleh lolrang dari
sepertiga, karena meski mendapatkan sedikit rnaka
bisa jadi 'amilfrdak mendapatkan apa-apa iika tdak dilalukanqTa
al<ad qindh. Dernikianlah perbedaan pendapat bagi orang 57ang

mendapatkan upah png lebih sedikit dari ujntul mifsl fupah 1nng
setimpal lstandar] karena terkadang 'amil mergadi pemilik unfuk
pemanfaatan barang tersebut. Maka ketika 'anil menggantikan
pemanfaatan barang saat pemilik modal sedang sakit dengan
membayar upah kepada 'amil, mal<a sesungguhnya pemilik modal
telah kehilangan sebagian hak miliknya, yaihr berupa sepertiga
untuk upah 'amil, dan pemilik modal tdak bisa memiliki
keuntungan yang dihasilkan dari sebagian modal karena ia menjadi
bagian dari modal.

Jika telah ditetapkan sahnya qindh dari modal, baik
keuntungannya sedikit ataupun banyak, maka pemilik modal Snng
menguasai -jika dia masih hidup menghitung bagian 'anil dart
memenuhi dua hak, yaihi modal asal dan keunfungan. Jika
pemodal meninggal dalam keadaan bangkrut dan utangnp lebih
bangrak dari hartanya, maka dia hams mendahulukan bagian
keunfungan 'amil dat'. seluruh utang yang ada, karena sekalipun
dia bekerjasama 'amilbdak harus membayar utang pemilik modal.
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Jika dia seorang buruh maka haknya tergantung pada barang yang

ada seperti orang yang menggadai. Dan orang yang menggadai

tidak boleh mendesak orang yang berutang dalam gadaiannya.

Begifu pula jika orang sakit mengambil harta qiradh, maka

hukumnya sah, meskipun dia mengambil dua bagian yang paling

sedikit dan itu masuk ke dalam modal. Karena sedikitnya

keuntungan merupakan hasilusaha, bukan karena hilangnya harta.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Berkaitan dengan ini,

jika pemodal menyerahkan seribu dirham, kemudian dia berkata,

"Ambillah harta ini dan belikan pakaian Harawi atau Maraq/
setengah-setengah!" maka akad itu batal karena dia tidak

menerangkan dengan jelas. Dan iika 'atnil mernbelinya maka hal

itu boleh saja dan dia mendapatkan upah yang setimpal. Jika dia

menjualnya, maka penjualan itu batal karena dia menjual tanpa

perintah pemilik modal. Jika pemilik modal menyerahkan seribu

dirham kepada 'amil,kemudian berkata, "Belilah dengan modal itu

pakaian di Harawi atau Marawi," maka akad itu batal dengan

kesepakatan para sahabat kami, namun mereka berbeda pendapat

tentang sebab batalnya akad tersebut ke dalam trga waih;

Pertama: Yang menjadikan batalnya akad itu perkataan,

"Belanjakan harta ini di Harawai dan Marawi!" tanpa menjelaskan

dua macam jenis barang di Harawi dan Marawi dan tidak pula

menggabungkan diantara keduanya dan ini akan mempersulit.

Qiradh yang sah hanya mengucapkan hal yang mencangkup

semua jenis barang atau menenfukan salah safu jenis barang.

4 Nama pakaian Snng dinisbatkan kepada kota dimarn pakaian itu dibuat seperti

Hurawy dan Marawy, dan itu merupakan dua nama kota antam Bukhara dan Naysabur

di belakang laut Quzwain.
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Kedua: Dan ini pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa

sebab batalnya akad adalah dia berkata "Setengah-setengah" dan

dia tidak menjelaskan apakah setengah itu untuk pemihk modal

atau 'amil. Dan menenfukan syarat setengah keunfungan unfuk

'amilfrdak membatalkan kedudukan 'amil, al<an tetapi dirinya yang

membatalkan al<ad qindh selama dia tidak menjelaskan bagian

'amil. Jika dia menenfukan setengah tidak

membatalkan qimdh maka dengan ucapan ini qaadh dalam

keadaan sah dan nrsaknya akad.

Ketiga: Ini pilihan pendapat dari Abu Ishaq AI Marwazi,

akad menjadi batal dengan ucapannya karena dia hanp
mengatakan "belilah!" tanpa mengatakan "dan juallah!" dan qardh

haqn menjadi sah jika ada jual beli, maka akad ini dianggap batal.

Jika telah tetap perbedaan dari sahabat kami yang telah dijelaskan

tentang sebab rusaknya akad, jilla 'amilmembeli, maka pembelian

ifu boleh karena memang dia diperintahkan dan mendapatkan

upah yang setimpal, narnun jika dia menjualnya, maka

penjualannya ifu batal karena memang dia tidak diperintahkan.

Jika pemilik modal berkata, "Ambillah harta ini sebagai

qiradh," dan dia tidak mengatakan lebih dari ifu, maka qiradh ifit
menjadi rusak karena tidak diketahuinya bagtan keuntungan untuk

kedua belah pihak, namun demikian bansaksi jual beli 'anil
diperbolehkan karena dia diperintahkan untuk melakukan

keduanya dan ifu merupakan tunfutan dalam al<ad qiradh, dan
'amilberhak menerima upah yang standar. Dijelaskan dari Abu Al
Abbas bin Surarj bahwa qiradh itu hukumnya boleh dan

keunfungannya dibagi dua diantara mereka, dan ifu merupakan hal

yang biasa dalam qiradh, sehingga kemuflakan tersebut bisa

diberlakukan unfuk keadaan ini.
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Al Mawardi mengatakan: Apa yang telah dijelaskan tidak

benar, karena jika kemutlakan qiradh ifu diperbolehkan, maka hal

yang sempa juga boleh dalam jual beli ketika dia lupa besaran

harga, maka harga tersebut disesuaikan dengan harga barang yang

sernisal, yaitu nilainya. Dan demikianlah hal ini dipertolehkan,

maka begitu juga akad yang lainnya. Adapun jika pemodal berkata,

"Ambillah harta ini lalu lakukanlah jual dan beli!" dan ucapannya

udak lebih dari ini, maka hal ini tidak ada pertedaan pendapat di

antara sahabat kami bahwa akad tersebut tidak benar, namun jual

beli 'amil tetap sah. Selanjuhrya apakah akad qiradh itu menjadi

rusak atau hanya bersifat bantuan saja? Ada dua pandangan

tentang hal ini;

Pertama: Ini menjadi banhnn berupa pekeriaan,

sebagaimana dia berkata, "Beli dan iuallah dengan syarat semua

keuntungan unhrkku!" maka iika demikian 'amil tdak

mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Kedua: @radh tersebut menjadi batal, karena pada

umumnya ucapan dan keadaan yang semacam ini yaifu "Semua

keunfungan unhrkku," merupakan penjelasan bahwa 'amil hdak

mendapatkan apa-apa. Maka pada akad ini 'amil hanya

mendapatkan upah standar, sama saja apakah dalam harta itu ada

kelebihan atauptrn tdak.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika pemilik modal

berkata, "Ambillah harta ini sebagai qindh sebagaimana ketentuan

keunfungan yang ditetapkan Fulan A unfuk Fulan B," jika

keduanya mengetahui hal itu, maka akad ini diperbolehkan,

namun jika keduanya atau salah safunya tidak mengetahui maka

akad ini batal. Dan ini sama seperti akad yang dikatakan, jika
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pemodal menyerahkan modal qindh tanpa menyebutkan besaran

karntungan, namun dia menyamakan dengan akad yang sama

seperti akad qindhrryaTaid kepada Amr, jika keduanya tahu akad

qindhyang dilakukan Zaid dan Amr maka qindh mereka berdua

sah, karena mereka berdua melakukan akad dengan akad 1nng

telah diketahui besaran keunfungannya. Dan tidak ada perbedaan

antara perkataan "Keunfungan akan kita bagi dua di antara kita,"

dengan ucapan "@ndh (VanS berlaku pada kita) seperi qiradhaya

Zaid kepada (Jmar," maka akad qidh menjadi batal karena

keduanp tidak mengetahui ukuran bagian masing-masing, dan

ketidaldahuan besaran keunfungan dapat membatalkan akad

qirdh.

Jika setelah akad keduan5n mengetahui akad lrang

dilakukan antara Amr dengan Zaid, maka akad itu tidak sah karena

akad tersebut telah msak, begifu juga jika salah safu pihak

mengetahui sementara yang lainnya tidak mengetahui, maka

qindh tersebut fidak sah, karena jika salah satu pihak tidak

mengetahui jumlah keunfungan masing-masing maka ifu sama

dengan keduanp tidak mengetahui.

Jika seseorang berkata, "Ambillah harta ini sebagai qindh

sebagaimana qimdh yang dilakukan Zaid kepada Amr" maka akad

itu rusak, karena bisa saja Zaid melakukan qAadh kepada Amr bisa

juga tidak, dan bisa juga dia melakukan qimdh dalam jumlah

sedikit atau banyak. Begrtu juga jika ada seseorang berkata,

"Ambilllah harta ini sebagai qAadh seperti apa yang disetujui 7ald.,"

maka akad ini tidak boleh karena dia Udak tahu apa Snng diizinkan

Zaid tersebut.

Begitu juga jika ada orang Srang berkata, "Ambillah harta ini

sebagai qAadh dan kamu akan mendapatkan keunfungan yang
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mencukupimu atau memuaskanmu," maka akad ini tidak boleh,

karena 'amil tidak rnengetahui ukuran kecukupan dan

kepuasannya. Jika dia tetap melakukan transaksi jual beli pada

semua permasalahan ini semua, maka jual belinya sah, semua

kanntungan dan kerugian untuk pemilik modal, sementara'amil

menerima upah yang setimPal.

Cabang: Jika pemilik modal dan 'arnilberselisih pendapat

tentang besaran modal, lalu 'amilberkata, "Modal ihr seribu dinar,"

sementara pemilik modal berkata, "Modal ifu dua ribu dinar." Jika

pada modal itu tidak ada keuntungan, maka ucapan yang diterima

adalah ucapan 'amil disertar dengan sumpahnya. Jika pada modal

itu terdapat keuntungan sebesar yang diakui pemilik modal; seperti

'amil mengakui -sementara dia telah membawa dua ribu dinar-

bahwa setengah dari dua ribu dinar itu adalah modal dan tidak ada

keuntungan pada modal itu, maka dalam hal ini ada dua waih

menunrt sahabat-sahabat kami, dari Abu Hanifah ada dua riwayat

yang dikeluarkan dari dua pendapat yang berbeda terhadap

pengakuan 'amil, apal<ah dia sebagai orang yang metr/akili atau

orang yang berserikat?

Pertama: Ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik

modal jika dikatakan bahwa 'amil adalah orang yang mewakili,

yang mendapatkan upah, dan ini adalah pendapat Za{ar bin Al

Hudzail.

Kedua: Ucapan yang diterima adalah ucapan 'amil iilla

dikatakan dia adalah orang yang berkongsi yang memiliki saham,

dan ini adalah pendapat Muhammad bin Al Hasan. Ini merupakan

pendapat yang lebih shahih dari dua umjh yang berbeda, karena

ucapannya itu adalah yang menenfukan modal yang ada di
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tangannya. Dengan demikian, jil<a 'amil membawa tiga ribu dinar

dan dia mengatakan bahwa modalnya adalah seribu dinar,

sementara keunhgrgannya dua ribu dinar, kernudian pemilik modal

berkata, "Modalnya adalah dua ribu dan ketrntungannlra sedbu,"

maka png diterima adalah ucapan 'anil. Dan mereka mernbagi

dua ribu dinar sebagai karntungan unhrk mereka berdua dan png
seribu dinar dijadikan sebagai modal.

Jika 'amil berkata ketika dia membawa tiga ribu dinar,

"Modalnya adalah seribu, keunfungan seribu dan seribu png
ketiga adalah titipan png ada di tanganku," atau 'anil betl<ata,

"lni adalah utangku atas harta qindh," sementara pemilik modal

mengakui bahwa seribu Snng ketiga sebagai keunhrngan, maka

ucapan yang diterima adalah ucapan 'antil disettai dengan

sumpah, karena memang modal tersebut ada di tangannln-

Walhhu'akm.

Bab: Budak Yang Diizinkan Unhrk Bemiaga

Aslrsyirazi & berkata: Seorang budak fidak
boleh bemiaga kecuali dengan seizin tuannyra, karena

manfaat lpng dihasilkanrrr meniadi milik tuannya, dan

dia tidak memiliki hak mengelola kecuali dengan izin
fuannya. Jika fuannya melihatnlp bemiaga, kemudian

dia diam, maka ini tdak lantas menjadi izirr untuk
dirinya, karena findakan budak tersebut membufuhkan

izin pemiliknya. Sementara diam tdak bisa dijadikan
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sebagai benfuk izin unfuknya, seperti dia meniual harta

orang asing.

Jika dia membeli dengan cara,kredit, maka para

sahabat kami berbeda pendapat dalam hal ini. Abu Said

Al Ishthakhri dan Abu Ishaq mengatakan bahwa akad

ini tidak sah, karena dia melakukan akad dengan

barang pengganti, karena memang tidak sah unfuk
seor.rng budak melakukan tindakan tanpa seizin

fuannya seperti menikah.

Sementara Abu Ali bin Abu Hurairah
berpendapat bahwa al<ad tersebut sah, karena dia

terbatasi dengan hak orang lain, maka pembeliannya

dengan cara kredit menjadi sah seperti orang yang

bangkrut. Dan ini berbeda dengan pemikahan- Jika
nilai harganya meniadi berkurang dan bisa merugikan
fuannya, maka pembelian itu tidak sah kecuali dengan

seizin tuannya.

Jika kami berpendapat bahwa pembelian ini sah

dan dia masuk menjadi milik fuannya, karena semua

usaha yang dilakukan budak meniadi hak tuan dari
budak tersebut, sebagaimana kalau dia membersihkan

rumput atau berburu buruan. Dan harga pembelian ifu
tetap meniadi tanggungan budak karena kemutlakan
pembelian menunfut kewajiban pembayaran hutang-

Jika seorang peniual mengetahui stafus bahwa

orang itu seorang budak, maka pembeli tidak boleh
menuntutnya sehingga budak itu bebas karena dia telah

rela atas kreditnya ifu, maka pembeli harus bersabar

sehingga budak itu mampu unfuk membayar-
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Sebagaimana pendapat kami kepada orang lpng
menjual kepada orang yang bangkrut, dimana
sebelumnya dia fidak tahu, kemudian menjadi tahu,
malra penjual bisa melakukan Lhi5nr (hal memilih) yaitu
dengan melanjutkan penjualan sampai dia merdeka atau
dengan membatalkan jual beli, dan kembali kepada
modal utamanya, karena pembeli tersebut berhalangan
untuk bisa membalnrnSla dan dalam hal ini boleh
dilalrukan hhi5nr.

Dan ini sama dengan oftmg lpng menjual kepada
seseorang, kemudian dia mengalami kebangkrutan
unfuk membagnr harga barang tersebut, dan kami
berpendapat bahwa pembelian ini menjadi batal dan
barang tersebut harus dikembalikan, karena barang
tersebut dihnsai dengan pembelian yang cacat.

Jika barang lpng dibeli hilang di tangan seorang
budak maka dia hams menggantikan harga barang
tersebut ketika dia bebas, karena dia telah rela dengan
transaksi l$edit tersebut. Jika barang itu hilang di
tangan seorang majikan maka sang penjual boleh
menunfut sang majikan secara langsung dan boleh
menunfut budak ketika dia bebas, karena dia tetah
menetapkan kepada salah safu dari keduanya dengan
cara lrang fidak benar.

Pasal: Jika seorang budak mendapat izin unfuk
berniaga maka tindakannya ifu sah, karena untuk
menahanngra pun adalah hak tuann37a, sementara pada
kasus ini larangannya telah hilang. Dan apa yang dia
usahakan akan menjadi milik tuannya, karena jika dia
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menyerahkan harta, kemudian dia membeli dengan

harta tersebut, maka barang lnng dibeli itu adalah
pengganti dari harta tersebut dan menjadi milik
fuannya. Jika tuannya mengizinkan unfuk membeli
dengan berutang, maka barang lpng telah dibelinya itu
menjadi usahanya, karena ifu sudah termasuk dalam

izin. Dan iika dia tidak memiliki harta untuk
membayamln, maka dia harus memba3nrnp kemudian

setelah dia merdeka, karena ifu mempakan utang yang

menjadi kewajibannya atas seizin oriu'lg lpng memiliki
hak atasnya, karena. ini berkaitan dengan utang, dan
pada kondisi ini budak tersebut fidak boleh dijual
karena memang pemiliknya tidak mengizinkan dan
budak ini belum menunaikan utangnya.

Pasal: Seorang budak fidak boleh melakukan
perniagaan kecuali apa yang telah diizinkan, karena

semua tindakannya harus dengan iy',lrn., dan dia fidak
memiliki apa pun kecuali apa yang masuk kepadanya.

Jika dia diizinkan berdagang, maka dia tidak berhak
melakukan sewa. Dan diantara sahabat kami ada yang

berpendapat, bahwa dia berhak menyewa apa yang dia
beli unfuk pemiagaan, karena memang ifu mempakan

salah safu fungsi dari harta, sehingga dia berhak
mendapatkan sesuafu dari akad ifu seperti wol dan
susu. Dan ma&hab yang pertama mengatakan bahwa

izin yang diberikan hanya unhrk perniagaan. Dan sewa-

menyewa bulnn merupakan bagran dari pemiagaan,

maka dia belum memiliki izin unhrk perniagaan.
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PasaL Seorang hamba sahaya fidak boleh menjual

dengan cara kredit, iuga peniualan dengan harga

standar, karena mutlaknya izin disesuaikan dengan urf
(kebiasaan), dan kebiasaan lrang berlaku adalah dengan

peniualan kontan, karena dia sedang mengelola hak

orang lain, maka dia tdak boleh bertindak kecuali

dengan pertimbangan dan kehati-hatian, dan dari apa

yang kami terangkan tdak adanya pertimbangan dan

kehati-hatian, maka dia pun fidak pun!/a hak memiliki-

Seorang harrba sahalp tdak boleh bepergian dengan

membawa harta fuanngra, karena ifu bisa

membahayakan harta tersebut, sehingga dia fidak

memiliki kuasa kecuali *iitn fuann9n- Jil€ hamba

sahagTa yang atmn dibebaskan fuann3n melakukan

pembelian tanpa izinn3ra, dalam hal ini ada dua rnih;

Pertama: Pembelian tidak sah dan ini adalah

pendapat yang shahih, karena izin dalam pemiagaan

menuntut sesuafu yang bermanfaat dan

mengunfungkan, dan sifat yang semacam ini fidak

dimilih seorang hamba sahaSn.

Kedua: Pembelian ini sah karena seomng harrba
sahaya tdak boleh membeli sesuatu r.rntuk diriryn iika
tuannya telah mengizinkan hamba saha3nn5;a, maka ia
telah menempatkan harrba tersebut pada posisinya,

maka dia wajib memiliki apa yang tuann37a milild- Kami

berpendapat, pembeliannya sah iika dia tidak memiliki
utang pembebasan, iika dia memiliki utang, dalam hal

ini ada dua pendapat;
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Pertama: Dia bisa bebas karena dia telah meniadi
milik dirinSla sendiri.

Kedua: Dia tidak bebas, karena hak-hak piutang

masih terikat dengannya. Jika dia membeli seizin

tuannya, maka pembelian itu sah. Bila dia tidak
memiliki utang, maka dia bisa merdeka. Jika hamba

sahaya itu memiliki utang, ada dua pendapat dalam hal

ini, ketika kemerdekaannya telah sah dia waiib
membayar utang-utangogd, karena dia telah
menggugurkan hak mereka dengan kemerdekaan

dirinSp.

Pasal: Jika seorang hamba sahaya bekeria

mencari harta dengan bekeria di ladang, berburu atau

bekerja di tambang, kemudian dia memperoleh harta,
membeli, menerima atau berwasiat tentang suafu harta,
dan kemudian dia menerimanya, maka ifu semua masuk

kepada fuannya, karena dia telah mengelola harta
tuannya, sehingga harta itu menjadi milik tuannya. Jika
hamba sahaya tersebut memiliki harta tersebut, ada dua
pendapat tentang hal ini; dikatakan dalam Qaul Qadim
hamba ifu berhak memilikinya sebagaimana

diriwayatkan Ibnu Umar rg bahwa Rasulullah S
bersabda,

Utf vr ,e(.il. fii i,; xL $* 
Lu.
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" Siapa yang menjual hamba aha57a dan dia
memiliki harta, mala harta itu menjadi hak yang
menjualn5n, kecuali hal itu sudah diryaratl<an oleh
pembelinya." Karena budak itu memiliki barang-barang
tersebut, maka dia juga berhak memiliki hartan5la

sebagaimana orang lnng merdeka. Sementara dalam

Qaul Jadid dikatakan bahwa budak tersebut tdak
berhak memilikingn, karena yang menyebabkan dia bisa
memilikinSTa adalah hartanya, maka seorang hamba
sahaya fidak bisa memiliki harta tersebut dengannyn
seperti harta unrisan.

Jika seorang hran memiliki budak perempuan dan
dia membei ian unfuk menggaulinya, maka dia boleh
menggaulingn menunrt Qaul Qadim, sementara dia
tdak berhak menggaulinya menunrt Qaul Jadid. Jika
dia memiliki harta lpng telah mencapai nishab zakat
malG budak tersebut fidak wajib mengeluarkan zakat
kepada tuannS;a menunrt pendapat yang disebutkan
dalam Qaul Qadin dan wajib mengeluarkan zakat
menurut Qaul Jadid. Disamping ihr budak juga wajib
membalnr kifarat atas makanan dan pakaian, menunrt
Qaul Qadim dan wajib membayar kifarat puasa menurut

Qaul Jadid-

Budak yang dimerdekakan tdak uniib membagnr
kifarat menunrt pendapat yang disebutkan dalam QauI
Qadim dan QauI Jadid, karena kemerdekaan ihr
mengandung arti kektrasaan dan seorang budak
bukanlah orang yang memiliki kekuasaan. Jika seorang
budak dijual dan pembelinya memberikan qnrat
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terhadap harta yang dimiliki budak, maka itu
diperbolehkan dengan harta dalam keadaan tidak
diketahui menumt Qaul Qadim, karena ia merupakan
bentuk penyertaan. Namun hal ini tidak diperbolehkan
menurut pendapat yang disebut dalam Qaul Jadid,
karena ia fidak serta merta mengikutinya- Wallahu
'alam-

Penjelasan Hukum: Syaikh Muhiddin An-Nawawi

rahimahullah mengatakan: Hamba sahaya yang diizinkan unfuk

berdagang, jika dia membeli hamba yang akan dimerdekakan

fuannya dengan izinnya, maka hukumnya sah, dan dia menjadi

merdeka jika tidak meninggalkan utang.Jika tdak, maka ada dua

pendapat dalam hal ini; karena apa lang ada di tangannya adalah

seperti barang yang digadai dengan utang. Jika dia membeli tanpa

izin tuannya, maka hal ifu tidak sah menurut pendapat yang lebih

kuat. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa perbuatan

ini sah dan dia meniadi bebas. Al Imam berpendapat tentang

bataln5n akad ini secara qath'i jika budak itu diizinkan dalam

perdagangan, dan yang menjadikan perbedaan adalah jika fuannya

berkata, "Kelolalah harta ini dan belilah seorang budak!".

Sedangkan jumhur ulama berpendapat berdasarkan kedua

pendapat ini dalam hal pemberian izin untuk perdagangan, dan

inilah teks yang berbunyi dalam kitab .4^/ Mukhtashar. Kemudian

muncullah perbedaan ini, yaifu jika budak tersebut tidak memiliki

utang, lalu jika dia berutang maka akan berbeda ketika dia tidak

memiliki utang dan ini lebih utama untuk dibatalkan. Dan jika akad

ini sah, maka untuk pelaksanaan kemerdekaannya ini ada dua

pendapat.
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Cabang: Jika pada aset harta ada hamba sahaya

perempuan, maka pemiliknya tidak boleh menggaulinya, baik pada

harta ihr ada keunfungan atau pun fidak. Al Imam menganggap

hal itu jauh dari haram jika pada harta tersebut tdak ada

keuntungan. Jika kita haramkan, kemudian budak itu disetubuhi,

maka akad qiradh tidak menjadi batal menurut pendapat yang

leblt shahih, dan tidak ada hukum pidana atau had r-rnhrknya, dan

untuk mahamya akan kami jelaskan selanjutrya, inqnallah.

Jika hamba sahaya perempuan itu digauli oleh 'amil, maka

'amil tersebr"rt mendapatkan hukum had ;ika pada modal itu tdak

ada keunfungan dan dia mengetahui tentang hal itu, namun jika

tidak maka dia tidak terkena had, dan semua mahar diambil dari

dirinya dan dijadikan sebagai harta qindh. Jika hamba sahaya itu

melahirkan, dia tidak menjadi ummu walad (budak wanita yang

melahirkan anak dari tuannya, dia dan anaknlp menjadi merdeka

dengan kematian fuannya, -pen). Menurut kami, 'amiltidakberhak

memiliki harta tersebut dengan munculnya keuntungan, jika Udak,

maka apa yang dilahirkan dari budak perempuan itu menjadi

bagiannya dan dia mengelola sisa hartanya jika memang dia orang

yang kaya.

Cabang: Izin tidak menjadi batal jika budak tersebut

kabur. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa izin tersebtrt

batal, karena dengan demikian bisa menghilangkan kekuasaan

tuannya dalam pemiagaan, dengan dalil bahwa dia tidak berhak

menjual, menghibahkan, dan menggadaikan budak tersebut,

terlebih lagi jika tuannya ingin menjual budak tersebut.

Imam Ahmad berkata, "Budak yang kabur udak

menghalangi dimulain5ra pemiagaan dan tidak juga menghalanE
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keberlangsungannya, sebagaimana orang yang meng-ghashab atau

menahan dengan utang atau dengan yang lainnya." Apa yang

disebutkan Abu Hanifah tidak shahih, karena sebab penguasaan

ifu tetap ada, yaitu status sebagai budak, dan budak itu boleh dijual

dan diserpakan bagi orang yang mampu melakukannya dan

menjadi batal jika harta itu di-ghashab.

Dan tidak boleh bagi budak yang diizinkan unh,rk bemiaga

menyumbang dengan memberikan dirham, bahan pakaian, hibah

makanan dan juga meminjamkan binatang. Sedangkan Ahmad

berpendapat bahwa budak tersebut boleh melals*an hibah,

meminjamkan binatang funggangan dan mengadakan undangan

selagi tdak berlebihan. Dalam kaitan permasalahan ini Abu

Hanifah berkata, "Dalil kami bahua hanrba sahaya itu
menyumbang dengan harta fuann5ra, dan ihr fidak boleh,

kedr.rdukannya seperti dia menghibahkan beberapa dirham milik

tuannlra." Ahmad dan Abu Hanifah menjadikan dalil bahwa

Nabi $ pemah memenuhi undangan seorang budak.

Diriwaptkan dari Abu Sa'id maula Abu Usaid, bahwa dia

menikah lalu beberapa orang dari sahabat Nabi $ datang

memenuhi undangannya, diantara mereka Abdullah bin Mas'ud,

Hu&aifah dan Abu Dzar,lalu dia mengimami mereka dan pada

waktu ifu dia adalah seorang budak. Hadits ini diriwayatkan oleh

Shalih dalam Al Masa )/dengan sanadnya.

hnu Qudamah berkata dalam l<rtab Al Mughni, "Karena itu

adalah adat yang berlaku pada waktu itu antara para pedagmg,

maka hal ifu boleh sebagaimana seorang istri boleh bersedekah

dengan sepotong roti dari rumah suaminya." Wallahu 'alam.
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Cabang: Pemilik modal tidak boleh menikahi budak

perempuan yang dijadikan harta qiradh, karena itu bisa

mengurangi nilainya dan berdampak buruk bagi 'amil'

Setelah kami sajikan fiqih tentang mudhanbah

(permodalan) beserta dengan hukum-hukumnya menunrt para

ulama kaum muslimin, karni sajikan pembahasan ringkas yang

kami tempatkan setelah pembahasan qindh oleh Dr. Muhammad

Najah Siddiqi, yang pemah memperoleh penghargaan dari raja

Faishal:

Alternatif Dari Bank Ribawi (Konvensional)

Perbankan Islam berdiri di atas dua landasan dalam syariat

Islam, Vaifu; mengharamkan ribaS dan menggantinya dengan

sistem bagi hasil selama itu mungkin dan diminati6, meskipun akan

memunculkan dampak yang revolusioner keorali jika perubahan

itu melalui perubahan yang bertahap.

Orang-orang yang menyimpan uangnya di rekening

tabungan atau deposito berjangka akan mendapatkan keuntungan

tetap berupa bunga, dengan bagian tertentq dari keuntgngan yang

diperoleh bank sebagai pembagian dari investasi mereka.

Adapun para kontraktor yang mencari pinjaman dari bank,

mereka berker,vajiban kepada bank unhrk memberikan bagan

5 "dan Alah menshalalkan iual b"li dan mengttaramkan riba (Qs. Al Baqamh [2]:

275l.
6 Muhammad Naptullah siddiqi ; "Al (Jshul A, spr'wh h As syil*ah va al

mudhanbah' , bulefin Islam, lahore 1969.
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keunfungan 5nng mereka hasilkan, jika mereka tidak mampu

menghasilkan keuntungan apapun, pihak bank akan menarik

kembali modal yang telah mereka berikan. Jika suafu proyek

mengalami kerugian tertentu, maka kerugian ini dianggap sebagai

pengurangan yang menyertai modal, dan pihak bank akan

meminta kembali modal yang tersisa. Pada kejadian ini sebenamya

bank udak lagi menjadi pihak yang meminjamkan modal, akan

tetapi dia hanya ikut pada proyek tersebut.

Ada beberapa cara menginvestasikan harta yang dimiliki

bank dengan prinslp mendapatkan secara bsama dalam

ketrnfungan, dan kami coba jelaskan dengan cara yang mudah dari

makzud yang ingin disampaikan. Dan yang unggul dari bank,

pihatmf mengasuransikan berbagai ma@tn produk bank,

sehingga dalam berinvestasi, nasabah akan mendapatkan bunga

keunfungan se@ra keseluruhan sehingga para nasabah percaya

unhrk memperoleh pembagian bunga kzuntungan semacam ini.

Efektivitas Pembiagnan

Dengan digantinya sistem persekuhran dengan bunga

keunhrngan, maka keunfungan yang diperoleh dari modal yang

dipinjamkan bank sebagaimana juga pengembaliaannya secara

unum sangat berganfung pada hasil proyek Srang diharapkan. Dan

inilah yang mendorong pihak perbankan unfuk secara teliti

memeriksa proyek yang akan dilakukan dan memperkirakan

ka.rnfungan yang akan diperoleh, yaihr dengan memilih proyek-

proyek yang menjanjikan keuntungan di atas rata-rata- Dengan

demikian alokasi pembiayaan harta investasi tdak diarahkan

berdasarkan kemampuan pihak yang meminjam dalam

mengembalikan uang prnjaman beserta bunganyra, hal ini
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sebagaimana disimpulkan oleh indikator kekayaan mumi dari

perbankan, namun proyek tersebut lebih diarahkan demi

keselamatan proyek dan kemampuan manajerial bagi mitra

kerianya.

Maka dengan demikian orientasi pembiayaan investasi

mengalir deras kepada proyek-proyek yang mengindikasikan rata-

rata keuntungan yang ditargetkan, dan menghindari anggaran

pembiayaan dari sumber-sumber yang tidak mengunfungkan dari

lembaga, sebagaimana telah dijelaskan.

Sesungguhnya para kontraktor yang bekerja dengan modal

yang mereka peroleh dari bank, bisa mempertesar keuntungan

mereka dengan memaksimalkan keunfungan proyek, dengan

demikian pangalaman perbankan dengan pengalaman para

kontraktor bisa berkolaborasi unfuk mengamankan manajemen

efektif yang berhrmpu pada maksimalisasi produksi. Hal itu karena

peraturan perseroan dalam keuntungan berbeda dengan perahrran

pinjam-meminjam yang bisa menggerakkan konsistensi perhatian

pihak yang membiaSni pelaksanaan proyek dan menyempumakan-

nya, dan mendapatkan titik temu bagi kemaslahatan dua belah

pihak, dimana masing-masing dari kedua belah pihak tersebut

dengan saling membanfu dengan rekanannya unfuk menciptakan

peningkatan keunfungan. Ketika produksi meningkat, maka bagian

keuntungan mereka pun meningkat, dan semangat ini masuk ke

dalam sistem produksi secara sempuma, dengan mengenyamping-

kan pandangan bahwa perseroan tersebut bisa saja mengambil

keunfungan dari berbagai macam sektor.
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Kestabilan Nilai Uung

Dengan asumsi melanjutkan prinsip kehati-hatian, bank-

bank pemiagaan masih mampu memperluas layanan kredit dan

menciptakan mata uang yang baru meskipun uang yang baru tidak

akan muncul setelahnya sebagai pinjaman yang membawa

manfaat. Akan tetapi bank ini biasanya akan mgncul sebagai bank

kreditur yang memberikan syarat pembagian keuntungan yang

efektif untuk sebuah proyek, dan terbenhrklah pembiayaan

perbankan. Dengan demikian bank al6n menciptakan uang ketika

telah tercapai kesepakatan antam pihak pertankan dan pengusaha

bahwa akan adanya proyeksi-proyeksi lnng nyata untuk

menciptakan keunh.rngan tambahan, dan gang-uang ini hanya

akan dicetak ketika adanya prediksi yang hrat adanya

penambahan positif dalam bidang pemiagaan dan layanan jasa'

Namun, apa yang terjadi jika prediksi tersebut tidak sesuai

dengan kenyataan dan proyek tersebut mengalami kerugian?

Modal akan dikembalikan ke bank dikurangi dengan jumlah

kemgian, yaitu dengan nilai yang setara dengan nilai efektif yang

digunakan pada proyek tersebut. Dan demikianlah karena

sesungguhnya barang dagang berupa uang dalam perafuran

perbankan yang baru, yang berdasarkan pada perseroan tidak

boleh melebihi komoditas barang dan jasa.

Dengan mempertimbangkan perluasan kredit, maka akan

terjadi peningkatan pinjaman konsumtif dalam tempo yang singkat

tanpa adanya bunga, maka pinjaman semacam ini akan

memunculkan inflasi. Jika permintaan melebihi dari komoditas dan

pelayanan yang ada tanpa adanya penambahan pembiayaan

terhadap barang-barang. Namun bisa saja kredit konsumtif ini

tidak menyebabkan inflasi ketika secara langsung terjadinya
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pertumbuhan simpanan yang ada di bank atau dari hasil

perpajakan yang ditingkatkan. Dan merupakan hal yang biasa

pada sistem perbankan yang berdiri pada dasar persekufuan dalam

keunfungan, bank hanya bisa melakukan peranan yang terbatas

untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para konsumen

atau nasabah. Strategi semacam ini masih menjadi'strategi yang

lebih banyak memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan

pengaruh inflasi dari uang bank yang diberikan sebagai pinjaman

konsumtif.

Dengan demikian, pinjaman konsumtif tanpa bunga

pendanaannya harus dari pemasukan pajak (di dalamnya termasuk

zal<at7l dan cadangan simpanan milik pemerintah dan lembaga-

lembaga keuangan yang lainnya, khusus unfuk hrjuan ini.

Barangkali fidaklah mungkin memenuhi semua kebufuhan

keuangan unfuk sektor produktif dengan dasar persekutuan dalam

keuntungan, dengan demikian pembiayaan keuangan dan

kebutuhan modal dengan tempo yang sangat singkat dapat

dipenuhi dengan pinjaman tanpa bunga, dalam kondisi yang tidak

mungkin memprediksi kontribusi keuangan dalam proyek-proyek

yang mengunhrngkan.

Dan ketika bank tidak bisa memperoleh keuntungan

langsung apapun dari proses peminjaman modal semacam ini,

maka sesungguhnya kegiatan ini tidak akan menghasilkan dimensi

yang besar (secara prosentase). Dan pada hakekatrya bank

terkadang harus tetap puas melakukan hal tersebut sambil

7 5epmlah ulama mengusulkan untuk menggunakan zakat sebagai pernberian
pinlaman sosial kepada konsumen yang membuhrtrkan, di antara mereka png
berpendapat adalah Humaidillah, Abu Zahmh dan Khallaf, untuk perinciannya anda
bisa menrbaca fiqh zalot lorya Yusuf Al Qardhawy Juz 2, hal : 643, Beirut 1980.
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melakukan pengaturan khusus dan menenhlkan motif-motif

tertentu8

Dan mungkin saja alokasi pinjaman ini ditentukan sesuai

dengan berbagai macam pekerjaan, seperti adanya kebuhrhan

tertenhr yang tidak bisa dipenuhi melalui pembiayaan dengan

perseroan yang berorientasi pada keunhrngan, meskipun mungkin

saja sektor itu memang tidak mengunhrngkan. Akan tetapi bank ini

berorientasi r.rntuk menciptakan kanntungan tambahan sebagai

hasil dari insentif proses produksi, dan dengan demikian

diharapkan tidak adangra inflasi. Bagaimana pun iuga, memberikan

pinjaman tanpa bgnga kepada para pedagang mungkin saia hanya

akan tetap ada pada batas dimana otoritas ketrangan bisa

mengonbol kondisi pasar secara efektf dan cepat.

Dan mengajukan pinjaman tanpa riba kepada pemerintah,

penganrhnya terhadap nilai mata uang sangat tergantung pada

pemakaian harta yang dipiniamkan, begitu iuga iika pada awalnya

pinjaman ifu fumbuh dari cadangan simpanan tansaksi kontan

perbankan. Dan bagaimanapun keadaannya, memberikan

pinjaman urnurn unhrk tujuan yang tidak produktif dari perbankan

pemiagaan akan menyebabkan inflasi dan harus diadakan audit

pada batas minimal.

Peningkatan Volume Investasi

Sesungguhnya kepatuhan para pengusaha untuk

mengembalikan modal prniaman dan membayar bunga rata-rata

8 Muhammad Najatullah Siddiqi : 'tank tanpa bunga' ' idern'
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yang telah ditentukan oleh pihak bank, sejatinya telah

memposisikan atas kemauannya sendiri dalam bahaya dengan

ikatan yang kuat. Karena bank tidak akan mungkin bisa melakukan

proyek apapun sehingga keuntungan yang ditunggunya menjadi

besar sampai pada batas yang cukup unfuk menufupi ancartan

kerugian dan mengasuransikan keuntungan yang sama pada rata-

rata keunfungan, disamping harus membayar biaya tambahan

untuk pengusaha itu sendiri yang sebanding dengan pendapatan

minimal sebagai usaha altematif di bursa pasar, meskipun

perpindahan menuju persekufuan akan menghilangkan kepafuhan

dengan membayar rata-rata yang telah tetap unfuk keunfungan

sebagai bunga. Dan seorang pengusaha akan tetap bersemangat

unfuk mencari keunfungan, karena dia akan mendapatkan insentif

khusus yang terakumulasi dalam benfuk bagian ker-rnfungan png
efektif. Dan disini pengusaha berusaha untuk mengasuransikan

keuntungan unfuk dirinya, dengan nilai paling minimal salna

dengan usaha altematifnya sebagaimana telah kami jelaskan di

atas. Sesungguhnya pengusaha itu mengasuransikan iuga

pengembalian modal dan pengembalian keunfungan positif unhrk

dirinya.

Ketika seorang pengusaha tidak terikat dengan kepafuhan

terhadap akad untuk mengembalikan modal dan bunganya, maka

dia akan meras cukup jika bagiannya yang tumbuh dari rata-rata

kzunfungan proyek ditenfukan oleh prosentase persekutuan dalam

keuntungan antara dirinSn dengan pihak bank, dan persekutuan

akan mengasuransikan keunfungan yang. satna unfuk usaha

altematifnya. Pada umumnya rata-rata keunfungan proyek ini akan

berada pada posisi (keadaan persekutuan) lebih rendah dari

keuntungannya ketika hendak mengikuti peraturan suku bunga,

yang sekiranya harus tetap menufup ancaman kerugian, rata-rata
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bunga, dan pemberian insentif pengusaha yang sarna dengan

usaha altematifn3n.

Demikianlah adanya kemungkinan adanya perafuran

persekutuan dalam keunfungan, jika hal-hal 1nng lain masih tetap

ada seperti semula, dan para kontraktor diizinkan unfuk

melakukan sejumlah proyek yang terhindar dari bayang-bayang

afuran 3nng berlaku unfuk pembayaran bunga. Dengan demikian

permintaan investasi dipastikan akan lebih tingg di bawah bayang-

ba5nng perafuran yang berlaku atas nama persekutuan dengan

asumsi usaha lain-lainnln tetap akan ada.

Dan sebagaimana telah dSelaskan diatas, maka tidak ada

alasan unfuk berkeyakinan penawarcm simpanan akan membawa

efek negatif, !/aifu dengan mengalilrkan sistem bunga dengan

sistem persekuhran dalam ketrntungan. Dan pada tingkat tertenfu

penawaran simpanan atau tabungan pada bank-bank yang

diutipkan akan menjadi penawaran investasi harta kepada para

kontraktor yang akan menjadi indikator positif bagi rata-rata

keuntungan Snng akan dihasilkan pihak perbankan, dan tidak ada

lagi alasan kuat untuk meyakininya dengan yang lain. Dan bisa kita

prediksi bahwa prinsip permintaan dan penawaran keduanya akan

tetap ada. Dan perpindahan ke arah kanan dengan memberikan

dua permintaan investasi yang diunggulkan menghasilkan volume

yang besar dalam investasi ekonomi, dan bertambahnya volume

investasi berarti akan bertambahnya volume pekerja dan akan

meningkatkan tingkat income keunfungan.
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Keadilan Dalam Pendistribusian

Kerugian tefuesar yang mungkin ditanggung seorang

kontraktor yang berbisnis dengan modal yang bersekufu dalam

ker.rntungan akan tercermin ketika dia mendapati dirinya di akhir

usahanya tidak mendapatkan upah atas pelayanan manajerialnya,

karena ketidakberhasilannya dalam melaksanakan proyek tidak

akan menyebabkan perubahan dari harta pribadinya kepada

sumber modal. Dan ini sebagaimana yang teriadi pada simpap

pinjam yang berbunga. Sebagai perbandingan sebuah proyek, jika

itu berhasil, seorang konfuaktor akan mendapatkan bayaran dari

keuntungan yang telah dihasilkan, walaupun rata-rata

ker.rnfungannya ifu kecil. Dan pada kasus ini terjadi perbedaan

mencolok dengan perafuran yang ada pada hari ini dimana

seorang konhaktor hanya mendapatkan sisanya saja setelah

pemilik modal telah memperoleh hak dari bunga png telah

sepakatinya.

Sesungguhnya perafuran yang baru telah mengabaikan

usaha mumi apapun demi kekayaan yang ada dari para konhaktor

kepada pemilik modal. Hal ifu karena disamping kekayaan pemilik

modal, kekayaan itu pun muncul dari kekayaan tambahan yang

lahir dari penggunaan modal yang produktif dari modal mereka,

sebagiannya hilang unfuk menggantikan kerugian yang

diperkirakan akan muncul, dan dengan pertimbangan bahwa

proyek ini alon memakan banyak modal dan akan menjadi

tanggungan pemilik modal sementara sisanya adalah tambahan

mumi dari kekayaan pemilik modal. Prosentase bagian untuk

bertagai macarn harta dan para kontraktor di samping adanya

tambahan modal mumi untuk pembiayaan sosial, maka ini harus
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diteliti, dalam perekonomian, yaifu prosentase menengah unfuk

bersekufu dalam keuntungan.

Dan dalam bidang pembiayaan konsumtif dan

pemerintahan, mengharuskan penggantian keunfungan dengan

bunga bahwa penggunaan harta walau bagaimanapun juga akan

produktif bagi nilai uang, dan bagi pemiliknya akan mendapatkan

nilai tambahan, tentu selain pada kondisi yang tdak

memungkinkan unh.rk memperkirakan nilai tambahan ini. Dan

pada kondisi dimana tidak adanln produktifitas yang mumi,

karena memang pemberian harta tersebut menjadi kebutuhan

sosial, maka ini harus diafur dengan peratgran selain perafuran

perdagangan, seperti pinjaman tanpa bunga dan jaminan

pengembalian. Pada pembahasan berikutrya kita akan diskusikan

sebuah diskusi ringkas tentang pengelolaan harta ini, namun

pengaruhnya atas distribvsi income dan kekapan sebaiknya kita

jelaskan pada pembahasan ini.

Pengelolaan ini akan menghentikan segala usaha untuk

kekayaan yang ada kepada pemilik modal dibanding dengan

peng[lunaannya. Karena pada kondisi ini sebuah kekayaan atau

aset tidak akan menghasilkan kekayaan tambahan kepada para

pemiliknya kecuali ketika dilaksanakan pemakaiannya secara

efektif untuk menghasilkan kekayaan tambahan. Dan dengan

landasan ini, maka tidak akan ada pengaruh yang negatif untuk

distribusi incomedan kekayaan unfuk masyarakat pada umumnya,

dan ini sebagaimana perintah yang terjadi dalam ahrran bunga

bank menurut sejarahnYa.

Sesungguhnya bagian prosentase bagi pemilik modal dan

kontraktor dalam memperoleh tambahan mumi kepada kekayaan

sosial, dan yang muncul dari penggunaan modal yang produktif
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oleh para kontraktor akan bergantung pada pertengahan

prosentase persekutuan dalam keuntungan dari dua belah pihak.

Dan ketika prosentase ini terbatas hanya pada penawaran dan

permintaan (suplai demand) maka kemampuan para pemilik modal

unhrk memperoleh bagian yang besar dari tambahan kekayaan

sosial tidak mungkin diabaikan. Jika ini dilihat bahwa ia tidak

diminati, maka masyrakat memerlukan manajemen yang lain untuk

menyelesaikan situasi ekonomi ini.

Pembia3nan Pemerintah

Kami telah menjelaskan pada kesernpatan png lain tentang

fasilitas pembia5raan pemerintah yang diambil dari harta png
bersekufu dalam keunfungan. Ada beberapa ma@m saham dan

sertifikat yang mungkin diwujudkan unh.rk muatan beberapa

sumber unfuk proyek-proyek umum, dan proyek ini memberikan

bagian keuntungan bagi penyadang dana, dan mereka memiliki

kekuasaan pada setiap wakfu untuk memeriksa saham mereka

pada pasar saham. Namun ini tidak bisa memenuhi kebufuhan

pemerintah terhadap investasi harta jangka pendek unhfi
memfasilitasi pembiayaan belanja pemerintah yang tidak produktif.

Mungkin saja guna menuhrpi kebufuhan ini pemerintah

mengeluarkan sumt utang negara yaifu dengan memberikan

stimulasi bagi yang menyumbang dengan memberikan insentif

pajak dengan nilai 5nng wajarg, atau dengan memaksa bank-bank

pemiagaan untuk mengalokasikan bagian dari simpanannya unfuk

memberikan pinjaman kepada pemerintah tanpa bungalo.

9 Muhammad Najatrllah Sddiqi, 'Mashaarif bilaa faaidah (perbankan tanpa
bunga)'hal 153-163

10 M.A. g,abira, ibid, hal30-31
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Dan pada tragedi umum seperti bencana angin topan,
kelaparan, atau seperti dalam keadaan darurat seperti adanya
perang, dalam hal ini negara wajib memaksa pemberian hibah dan
prnjarnan tanpa bunga guna menufupi ketimpangan dengan
karajiban-karajiban khusus dan pinjaman yang bersifat memaksa
dari orang-orang yang memiliki kelebihan simpananll. Karena
menyelenggarakan pinjaman dengan bunga dalam kondisi darurat
seperti ini merupakan perkara yang sangat keluar dari kebiasaan.

Pasal

Pembahasan Beberapa Llasalah

Pertama: 'Amil tidak boleh membelanjakan harta untuk
pembelian khamer baik hanya unfuk penjualan atau pun
pembelian dan meskipun ifu orang kafir dzimmi (orang kafir yang

dilindungi) jika dia melanggar dan membeli khamer, babi atau
unmu ovaladdan dia menyerahkan harta tersebut unfuk pembelian

khamer, maka dia harus bertanggung jawab, baik dia
mengetahuinSra atau pun Udak. Karena pertanggungjawaban

tersebut tidak ada bedanya diantara keduanya itu, dan inilah
pendapat yang shahih, sementara jumhur ulama telah menetapkan

hukum ini. Dan dikatakan, 'amilttdak bertanggung jawab baik dia
mengetahuinya ataupun tidak, dan ini merupakan pendapat yang

keliru dan lemah. Dikatakan ptia, 'amilbertanggung jawab jika dia
mengetahui hal itu, sementara tidak bertangE$g jawab jika fidak
mengetahuinya. Ada yang berpendapat 'iamrl bertanggung jawab

s Muhammad Najahrllah Siddiqi, 'Nadhzarig,r'ah Al Milki!4/ah fil Islam' Jv Z, hal
209-238, Buletin Islam, Lahore, cet-3, 1977 (dalam bahasa Urdu)
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atas khamer secara mutlak, dan dia tidak bertanggung jawab unfuk

ummu waladlika memang dia tidak mengetahuinya.

Menurutku, bahwa pendapat yang mengatakan 'amil yang

membeli khamer sedangkan dia mengetahuinya bahwa dia udak

bertanggung jawab atas hal ifu, ini berlaku untuk kafir dzimmi

bukan unfuk orang Islam. Karena bisa saja dia mengira bahwa itu

termasuk barang yang boleh dipemiagakan, demikianlah

penjelasan yang ada dalam lfitab N Batnn. Walkhu 'alam.

Kedua: Pemilik modal melakukan qindh kepada 'amil

unfuk memindahkan harta ke suatu tempat, kemudian dia membeli

barang-barang tersebut, kemudian menjualnya disana atau dia

mengembalikan barang tersebut ke tempat qimdh, maka Al Imam

mengatakan: Mayoritas ulama mengatakan bahwa qAadhini rusak,

karena memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain

merupakan pekerjaan tambahan dari kegiatan pemiagaan,

sehingga ini mirip dengan memberikan syarat unfuk menggiling

gandum dan roti. Namun ini berbeda iika 'amil diizinkan untuk

berpergian, karena tujuan dari akad ini adalah meniadakan beban

yang memberatkan.

Al Ustadz Abu Ishaq dan sejumlah ulama ahli tahqiq

mengatakan: Syarat mengadakan perjalan ifu tdak boleh

membahayakan, karena hal ifu merupakan rukun yang terbesar

dalam harta yang paling berharga.

Ketiga: Pemilik modal berkata, "Ambillah beberapa dirham

ini sebagai qindh dan fukarlah uang itu ke tempat penukaran

uang," maka keabsahan penukaran uang tersebut kepada png
lainnya ada dua pendapat; dan kebenaran pendapat itu adalah

bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan yaihr menukarkan mata

uang.
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Keempat: 'Anil mencampurkan harta qiradh dengan

hartanya, maka dia harus bertanggung jawab. Demikian juga jika

ada dua investor yang mernberikan qiradh kepadanya, lalu dia

me{rcampur satu harta dengan harta yang lain- Begitu juga jika ada

sa.[q investor melakukan qimdh dengan dua akad, lalu dia

mencampur dua harta tersebut, maka dia bertanggung jawab. Jika

investor menyerahkan kepada 'amilsenbu harta qiradh, kemudian

seribu, lalu investor ifu berkata, "Gabungkanlah harta tersebut

dengan yang pertama!" lika 'amilit.tbelum mengelola modal yang

pertama, maka ifu dipefoolehkan, dan seakan-akan investor itu

menyerahkan dua harta itu secara bersamaan.

Jika 'amiltelah mengelola harta yang pertama, maka qindh

yang kedua tidak boleh, dan tidak boleh pula dia mencampur

kedua harta itu. Karena akad qiradh yang pertama telah tetap

hukumnya dalam pengelolaan, baik mendapatkan keunfungan atau

pun kerugian, dan semua harta unfung dan kerugiannya khusus

menjadi tanggungan investor.

Jika investor menyerahkan seribu untuk qindh dan dia

berkata, "Gabungkanlah seribu ini dengan seribu yang ada di

tanganmu dengan syarat sepertiga keunhrngan dari keduanya

unfukmu dan dua pertiga keuntungan untukku atau sebaliknya!"

maka qimdh ini rusak, karena dia menentukan syarat keuntungan

yang berbeda sementara modalnya tetap sama, dan dia tidak

mempertimbangkan pekerjaan setelah dia melakukan

penggabungan modal.

Jika investor memberikan seribu harta qiradh kepada Zaid

dan begitu juga kepada Amr, dan masing-masing dari mereka

membeli safu budak dengan harga seribu dirham (dinar), kemudian

kedua budak ini kemudian terjadi kekeliruan antara mereka
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berdua, maka dalam hal ini ada dua pendapat; pnrnb"liun dk
budak itu dikembalikan kepada pemilik modal, sementara dia

berutang kepada kedua 'amil tersebut, karena ifu terjadi akibat

keteledorannya. Sedangkan menurut pendapat mayoritas, bahwa

jumlah utangn5n menjadi dua ribu. Dan dikatakan bahwa investor

itu berutang seharga dua budak meskipun nilainya telah

bertambah.

Pendapat kedua mengatakan: Kedua budak itu dijual dan

hasil penjualannya dibagi dua antara dua 'antil, iillo diperoleh

keunfungan maka keunfungan itu dibagi antar mereka berdasarkan

syarat yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, para sahabat

berpendapat bahwa investor harus bertanggung jawab akibat dari

kelalaiannya. Ulama kontemporer juga berpendapat, bahwa jlka

kerugian itu diakibatkan karena furunnya harga pasar, maka

investor tidak harus bertanggung jawab, karena fujuannya adalah

menjadikannya seperti orang yang meng-ghashab, dan orang

yang meng- ghashab tidak bertanggung jawab atas furunnya harga

pasar. Al Imam mengatakan: Qiyas adalah madzhab ketiga 5nng
mengubah dua pendapat, yaitu dua budak itu tetap unhrk dua 'arnil

tersebut meskipun itu sulit jika keduanya tidak bisa berdamai.

Aku katakan: Al Jurjani memaparkan dalam kitab Al
Mu'a5nh, "Dan tidak dapat tergambar kerugian 'amil pada selain

permasalahan ini."

Dan dari bab ini tersisa beberapa masalah, diantaranya;

Jika investor menyerahkan harta kepada 'amil dan berkata,

"Jika aku wafat maka kelolalah harta ini dengan pembelian dan

penjualan, lalu kamu akan memperoleh setengah dari

keuntungan!" kemudian investor itu wafat, maka 'amilbdakboleh

mengelola harta tersebut, berbeda jika dia berwasiat
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memanfaatkan modal yang ada, karena ucapan investor itu berupa

ta'l@, sementara qiradh batal dengan adanya salah safu pihak yang

wafat meskipun akad itu sah. Jika investor melakukan qiradh

dengan uang kontan, lalu 'amilmengelola uang tersebut, kemudian

pemerintah membatalkan nilai fukar dari uang kontan tersebut,

dan akad qAadh itu dibatalkan, dalam hal ini pengarang kitab .4/
Uddah dan Al Bayan mengatakan, bahwa 'amil mengembalikan

uang kontan yang digunakan ketika akad menurut pendapat yang

shahih. Ada juga yang berpendapat, bahwa harus menggunakan

mata uang yang baru. Jika 'amil wafat dan tidak diketahui harta

qhadh dari 1rang lainnya, maka dia seperti orang yang wafat dan

dia memiliki barang titipan, namun barang titipan tersebut tidak

diketahui, dan keterangan ini akan dibahas selanjutrya dalam kitab

undi'ah, insSaallah.

Jika budak yang menjadi harta qimdh melakukan tindak
pidana, dikatakan dalam kitab Al Uddah bahwa 'amil hanrs

memba5nr fidyahnya (menebr.rsnya) dari harta qiradh menurut

salah safu pandangan, seperti 'amil memberikan biaya hidup

kepadanya. Wallahu'alam.
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KITAB MUSAQAH

Asy-Syirazi *g berkata: Boleh melakukan akad

muaqah pada pohon kurma, sesuai dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar rg, 'Nabi $
mempekeriakan penduduk Khaibar untuk mengolah
kebun kurma dan pertanian dengan imbalan setengah
hasilnya."

Musaqah iuga boleh dilakukan pada pohon
anggur, karena buah pohon ini waiib dizakati, sama

seperti pohon kurma. Juga, boleh mengakadkan
musaqah pada pohon faslan dan anggur kecil sampai
masa berbuah, karena dengan mengolah pohon-pohon
ini akan membuahkan hasil, sarna seperti pengelolaan
pohon kurma dan anggur.

Akad musaqah tdak dapat diterapkan pada
pengolahan berbagai ienis pohon labu, mentimun,
rerumputan, dan tebu, karena pepohonan ini sarna
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dengan tanaman. Jadi, musaqah pada pohon-pohon
tersebut sama dengan mukhabarah pada tanaman.

Sementara itu Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang
berbeda tentang hukum musaqah pepohonan yang
berbuah seperti tin dan apel. Dalam Qaul Qadim, beliau
menyatakan, bahwa musaqah terhadap pohon-pohon
ini diperbolehkan, karena ia termasuk pohon yang
berbuah, jadi sama dengan pohon kurma dan pohon
anggur.

Sedangkan dalam Qaul Jadid, Asy-S5nfi'i
menyatakan, bahwa tidak boleh melakukan musaqah
pada pepohonan tersebut karena buahnya tidak wajib
dizakati, sama dengan pohon gharab dan l<halaf-

Perbedaan pernyataan Asy-Syafi'i juga ditemukan
dalam hukum musaqah pepohonan yang buahnya telah
tarnpak. Dia mener.rngkan dalam Al Umm, boleh
musaqah pada pepohonan tersebut, karena apabila
musaqah pada pohon yang belum berbuah saja
diperbolehkan yang tentu banyak mengandung gharar,
tentu musaqah pada pohon yang buahnya telah tampak
lebih diperbolehkan karena tidak mengandung unsur
gharar-

Namun, dalam AI Buwaithi, Asy-Syafi'i
mengatakan, bahwa tidak boleh, karena musaqah
merupakan akad yang dilakukan atas dasar gharar. Aku
memperbolehkan musaqah pada pepohonan yang
belum berbuah karena unfuk memanen pohon ini butuh
pengelolaan. Ketika buahnya telah tampak, unsur
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kebutuhan ini telah hilang. Sehingga, ia tidak boleh
berlakulmn muaqah.

Penjelasan:

Hadits hnu Umar tersebut diriwayatkan oleh jamaah.

Dalam riwayat Ash-Shahihain masih bersumber dari hnu Umar,ft;

disebutkan, bahwa ketika Nabi $ berhasil menaklukkan Khaibar,

kaum Yahudi memohon kepada beliau agar mengizinkan mereka

tinggal di sana. Mereka akan menggarap lahan pertanian Khaibar

dan menerima separuh hasil panenngn. Rasulullah lalu berkata

pada mereka,

"Aku izinkan kalian finggal di sana unfuk keperluan itu
sesuai kehendak kami."

Diriwayatkan dari Umar, "Bahwa Nabi S mempekerjakan

kaum Yahudi Khaibar dan membagi hasilnya kapan pun kami

hendaki." Ahmad dan Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan

makna yang sama

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Sahabat

Anshar berkata kepada Nabi S, "Mohon bagikanlah kebun kurma

tersebut antara kami dan saudara-saudara kami." Rasulullah pun

menjawab, "Tidak!" Mereka lantas berkata, "Kalau begitu kami

cukup menggarapnya dan membagi buahnya dengan kalian? Kami

mendengar dan mematuhinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al

Bukhari.
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Dan diriwayatkan bahwa Mua'adz bin Jabal pemah

menyewakan sebidang tanah pada masa Rasulullah S, begitu pula

Abu Bakar, tJmar, dan Utsman, dengan bagian sepertiga dan

seperempat. Model muamalah seperti ini masih dipraktikkan

hingga saat ini. Hadits ini diriwayatkan hnu Majah.

Al Bukhari menyatakan: Qais bin Muslim mengatakan dari

Abu Ja'far, dia menufurkan, "Hampir seluruh kalangan Muhajirin

di Madinah mengolah kebun (milik kaum Anshar) dengan imbalan

sepertiga dan seperempat hasilnya. Demikian pula sahabat Ali,

Sa'ad bin Malik, hnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aitz, N Qasim,

Unuah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali, dan keluarga Umar,

melakukan praktik g/ang sama."

Abu Ja'far menufurkan, "lJmar sering mempekerjakan

orang-orang dengan ahrran; apabila benih tanaman milik Umar,

maka dia mendapat bagian setengah hasil panen. sedangkan jika

benih tanaman milik orang-orang ini, mereka mendapat bagian

Slang sama."

Asy-Syafi'i g menyatakan: Rasulullah # melakukan akad

musaqah dengan penduduk Khaibar, dengan afuran separuh hasil

buah menjadi bagian mereka. Suatu saat, beliau mengufus

Abdullah bin Rawahah untuk menyelidiki mereka. Abdullah lalu

berkata, "Jika kalian ingin hasil untuk kalian, maka ia bagi kalian;

dan jika kalian ingin hasilnya unh.rkku maka ia milikku."

Musaqah secara umum berarti menyerahkan pohon kepada

pihak lain untuk dirawat dan dipenuhi seluruh kebutuhannya

dengan imbalan hasil panen dalam jumlah tertentu. Sekalipun

definisi ini cukup komprehensif, namun ia berkonsekuensi

munculnya penipuan dan gharar,jika diberlakukan secara mutlak.
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Oleh karena itu, Asy-Syafi'i membatasi pengertian musaqah

yang terlalu luas ini, dan mendefinisikannya dengan kesepakatan

yang menjamin keuntungan bagi pekeria dan pemilik harga. Dalam

Qaul Jadid, beliau memberlakukan musqah secara khusus pada

pohon kurma dan anggur. Sedangkan Daud, memperbolehkan

musagah hanla pada pohon kurma.

Malik memperluas batasan ini, dengan memberlakukan

musaqah pada seluruh jenis tanaman dan pepohonan

mengecualikan salnr-mapr. Tetapi, Abdullah bin Dinar

memperbolehkan musqah pada say.r-sapran. Sementara ih.t,

Ahmad memperbolehkan musaqah pada pengolahan pepohonan,

kebun kurma, dan kebun anggur.

Tinjauan Bahasa

Kata zil gharab, nama sejenis pohon yang dalam bahasa

Suryani disebut isbandadar. Al khalat pohon yang mengeluarkan

getah yang harum, seperti air mawar. Jenis pohon seperti ini

disebut khalaf, ada juga yang menamainya khallaf.

Ibnu Qutaibah dalam kitab Uwn Al Akbar menjelaskan,

khalaf adalah sejenis pepohonan yang menggugurkan buahnya

sebelum matang sempuma. Ia dinamakan pohon shafshaf.

Muatan Hulanm: Musaqah telah dilegalkan berdasarkan

sunnah dan ijma'. Dalil Sunnah tentang pelegalan musaqah yart't

hadits Ibnu Umar yang disepakati ke-srSahibarnya oleh seluruh

imam hadits lmuttafaq 'alaih).
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Dalil Uma' tercanfum dalam pemyataan Abu Ja'far

Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib RA
bahwa "Rasulullah $ mempekerjakan penduduk l(haibar (unfuk

mengolah perkebunan di sana) dengan imbalan separuh hasil

panen. Praktik demikian ditiru juga oleh Abu Bakar, Umar, dan

Utsman, serta keluarga mereka hingga saat ini. Mereka

memberikan bagian sepertiga dan seperempat hasil panen.

Demikian ini muamalah yang dipraktikkan oleh para l(hulafaur

Rasyidin pada masa kekhilafahan mereka."

Muamalah demikian telah terbukti ada, sehingga tdak

diingkari oleh seorangpun. Sebab, AMullah bin Umar yang

meriwalntkan hadits tentang Razulullah lnng mempekerjakan

penduduk Khaibar mencabut riwayntrya, dan berkata, "Kami

pemah melakukan mukhabanh selama 40 tahun, sampai suafu

saat Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami bahwa

Rasulullah $ melarang mul<habarah."

Keterangan di atas menghambat terjadinya ijma', sekaligus

mengindikasikan pe-nasakban hadits hnu Umar, karena beliau

meralat praktik mukhabamhberdasarkan hadits Raff'.

Menunrt pen!rusun, pemyataan Abdullah bin Umar perlu

dicermati. Tidak bisa disimpulkan hadits Rafi' kontradiksi dengan

ijma', begitu pun dengan hadits lbnu Umar. Sebab, Rasulullah

selalu mempekerjakan penduduk l(haibar unfuk menggarap lahan

di sana hingga akhir hayat beliau. Setelah itu, para khalifah

melanjutkan muamalah, dan demikian generasi sesudah mereka.

Bagaimana mungkin Rasulullah $ melanggar sesuatu yang telah

dilarangnya? Mengapa praktik demikian diamalkan pada masa

khalifah, namun orang yang mendengar larangan ifu tidak
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menginformasikannya kepada mereka, padahal mereka hidup

sezarnan dan mengetahui kebilakannya?

hnu Qudamah menlntakan, seandainya khabar Rafi'

shahih, tentu ia harus ditafsirkan dengan praktik yang sejalan

dengan Sunnah dan ijma'. Di samping ifu, berkenaan dengan

penafsiran hadits Rafi', terdapat keterangan yang mengindikasikan

keabsahan pemyataan kami.

Al Bukhari meriwa5ntkan berikut sanadnln, beliau berkata,

"Karni sering menye\Makan lahan di suatu daerah. Ada yang

dikelola untr.rk pemilik lahan. Ada yang dikelola, hasilnya diambil,

dan lahannya diserahkan. Ada juga lahan yang dikelola dan lahan

ifu diserahkan, lalu kami dilamng melakukan praktik tersetut.

Sedangkan emas dan perak saat ihr belum ada."

Masih terdapat penafsiran selain di atas yang bermasalah.

Tafsir-tafsir tersebut sangat ftrncu.

Ahmad bin Hanbal pemah ditanya tentang hadits Raft'. Dia

menanggapi, "Rafi' meriwayatkan hadits ini, yang memuat banyak

kerancuan."

Al Atsram menerangkan bahwa sepertinya Ahmad ingin

mengatakan bahwa kontradiksi berbagai riwayat yang bersurnber

dari Rafi' mengakibatkan penilaian negatif terhadap haditsnya.

Thawus menyatakan bahwa oftmg yang paling alim mereka

-maksudnya, hnu Abbas- mengabarkan bahwa Nabi $ tidak

melarang mukhabanh, tetapi beliau bersabda,
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"Tenfu jika seorang dari kalian membeikan lahann5n Fda
saudaran3m itu lebih baik daripada membeinya hasil dalam iumlah
tertentu." Hadits ini diriwayatkan oleh AI Bukhari dan Muslim

lMuttafaqun 'alaih).

Zaid bin Tsabit menyangsikan hadits Rafi' tentang masalah

ini. Bagaimana mungkin dia bisa me-nasakh perkam yang

dipraktikkan oleh Nabi 6$ hingga akhir hayakrya. Perkara ini

diamalkan oleh Nabi S, kemudian oleh para khalifah dan para

sahabat sesudah beliau. Konon, ia di-nasakh oleh hadits yang tidak

memperbolehkan praktik tersebut, sekalipun tidak ada dalil lain

yang menyanggahnya.

Pencabutan hnu Umar terhadap riwayatnya bisa

ditafsirkan, beliau meralat praktik muamalah yang fasid (rusak),

sebagaimana diinterpretasikan oleh Rafi' dalam haditsnya.

Sementara itu, ulama selain hnu Umar jelas menyanggah

Rafi', dan tidak menerima haditsnya. Mereka berargumen Rafi'

telah melakukan kekeliruan dalam proses periwayatan. Kandungan

hadits dimaksud mengindikasikan hal itu. Sebab, mayoritas pemilik

perkebunan kurma dan anggur heran dengan praktik Rafi yang

mengairi kebun dan memenuhi berbagai kebutuhannya.

Al Mawardi dalam Al Hawi memaparkan bahwa

penggunaan kala musaqah setidaknya punya tiga interpretasi:

Pertama, muamalah ini disebut demikian karena ia pola

kata mufablah dan resapan air yang dialirkan.
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Kedua, praktik ini dinamakan nusaqah karena tempat

tumbuhnya pohon kurma dan pepohonan lainnya disebut sacgnn,

lalu dari derivat kata inilah lahir kata musaqah.

Ketiga, muamalah ini disebut musqah karena mayoritas

pekerjaan yang dimaksud di dalamnp adalah "mengairi". Dari

derivat kata inilah lahir kata musqah.

Al Mawardi menambahkan, bahwa akad musaqah

boleh. Tidak ditemukan sahabat dan tabiin yang

menyanggah kebolehan muaqah. Demikian pendapat seluruh ahli

fiqih, selain Abu Hanifah, sekalipun para sahabakrya berpendapat

yang sama. Hanya Abu Hanifah yang membatalkan musaqah.

Kemakruh an musaqah diriwayatkan dari AnNakha'i.

Ulama !,ang menguatkan pendapat Abu Hanifah tentang

kebatilan musaqahberhujjah dengan larangan Nabi S dan ghanr-

Gharar musaqah terletak pada antara ada-tidaknya buah, dan

antara banyak-sedikihya jumlah buah tersebut. Jadi, unsur

lebih besar. Sebagai konsekuensi, pembatalan akad

musaqahjauh lebih tepat.

Selain itu, musaqah merupakan akad terhadap manfaat

barang yang tetap, karenanya dilarang menjalin akad terhadap

sebagiannya, seperti mukhabanh. Mu*qah juga termasuk akad

unfuk mendapatkan buah-buahan png belum tumbuh, karenanya

transaksi ini muflak batal, seperti jual beli. Mengingat, musaqah

termasuk pekeriaan yang mendapat kompensasi buah yang belum

hrmbuh, karenanya ia mutlak batal. Praktik demikian sama dengan

mempekerjakan orang untuk melakukan suatu hal dengan imbalan

buah pohon ini yang akan berbuah nanti.
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Musaqah sama dengan akad iiarah untuk menggarap lahan

dengan imbalan hasilnya. tJjrah (imbalan) hanya sah jika berupa

barang tertentu atau ditetapkan secara piutang. Buah yang

dihasilkan dari kebun kurma melalui proses musaqah, yang tidak

jelas atau tidak ditetapkan secara piutang, maka akad ini jelas batil.

Sebab, lahan yang dilarang diakadkan musaqah, selain pohon

kurma dan anggur, karena tidak diketahui harganya, maka

musaqah pada kebun kurma juga dilarang, karena harganya tidak

diketahui.

Apabila pendapat yang kami kemukakan terbukti benar,

maka musaqahtidak sah dilakukan pada hasil pertanian, karena ia

sama dengan mukhabarah lahan pertanian, sementara Nabi $
melarangnya, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Muslim dari Jabir. Jabir menufurkan, "Kami dahulu melakukan

mukhabanh pada masa Rasulullah $, kami diserang sejenis ular,

ini dan itu." Nabi $ lalu bersabda,

" Siapa Jnng memiliki lahan, hendaknya dia menggarapkan

dan mengolahkan pada suadaranya; iika tidak, tinggalkanlah ia."

Terdapat perbedaan pendapat Asy-Syafi'i soal musaqah

terhadap seluruh jenis pepohonan. Namun, dalam Qaul Qadim,

dia memperbolehkan musaqah pada pohon tin dan apel, karena ia

termasuk jenis pohon yang berbuah, sehingga mirip dengan pohon

kurma. Hanya saja, dalam Qaul Jadid, Asy-Syafi'i menyatakan,

musaqah boleh dipraktikkan pada tanaman yang telah aku
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sebutkan seperti kurma dan anggur, bukan tanaman lainnya.

Alasannya, Nabi S memungut zakat kedua komoditas ini dengan

sangat ketat, dan buahnya berkumpul serta terpisah dari

pohonnya, tanpa penghalang yang menghambat penglihatan

padanya. Sementara buah-buahan selain dua pohon ini terpisah-

pisah di antara rimbunnya dedaunan sehingga tidak dapat dilihat

dengan leluasa.

Berkenaan dengan itu, hukum buah yang dihasilkan dari

pepohonan dapat dikategorikan menjadi tiga macam.

1. Buah yang boleh diakadkan musaqah, dan madzhab Asy
Syafi'i sepakat, seperti kurma dan anggur.

Daud menyatakan, musaqah diperbolehkan pada pohon

kurma, tidak pada pohon anggur. Diriwayatkan dari AI-

Laits bin Sa'ad tentang bolehnya musaqah pada pohon

kurma yang tidak dialiri dengan air hujan, dan melarang

musaqah pada pohon kurma dan juga pohon anggur yang

dialiri dengan hujan.

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai bolehnya

musaqah pada pohon kurma. Apakah Asy-Syafi'i

mengemukakan hal ifu berdasarkan nash atau qiyas?

Sebagian mereka meryatakan, justu beliau mengemukakan

pendapat ini berdasarkan nash. Yaifu, riwayat yang

menyebutkan bahwa Nabi $ melakukan musaqah pada

pohon kurma dan anggur.

Sebagian yang lain menyatakan -ini pendapat yang lebih

kuat- bahwa Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat di atas

berdasarkan qiyas terhadap musaqah pada pohon kurma,

mengacu pada dua wqhyarg telah disebutkan di depan.
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2.

Pertama, pemilik kedua jenis pohon ini (kurma dan anggur)

sama-sama dikenai kewajiban zallcit.

Kedua, buahnya tampak dengan jelas dan bisa diprediksi

kuantitasnya.

Buah yang batal diakadkan musaqah, dan madzhab Asy-

Syafi'i juga menyepakati hal ini, yaitu berbagai jenis

mentimun, labu, dan terong. Para petani biasa menyebut

tanaman ini, tumbuhan merambat. Yaifu, tanaman yang

daun dan dahannya menjalar di atas tanah.

Diriwayatkan dari Malik tentang bolehnya musaqah pada

tumbuhan merambat selama ia belum siap panen.

Buah yang tumbuh dari pohon yang memiliki batang kaym.

Boleh-tidaknya musaqah terhadap jenis pohon ini terdapat

dua pendapat:

Pertama, pendapat ini dikemukakan dalam Qaul Qadim,

yaitu pertanyaan Abu Tsaur, musaqah pada jenis pohon ini

boleh. Alasannya, ketika buahnya telah berundun di batang

pohon, ia mirip dengan kurma yang masih berada di batang

pohon, di samping ia iuga dilarang diakadkan ijarah. Jadi,

jenis pohon tersebut mirip dengan pohon kurma dalam hal

bolehnya diakadkan musaqah. Sekalipun, di daerah Khaibar

terdapat pohon yang hukumnya dibedakan dengan hukum

pohon kurma, sesuai riwayat dari Nabi S. Selain itu, kata

musaqah diambil dari kalimat "pohon yang menyerap aliran

air".

Kedua, tercantum dalam Qaul Jadid, yaitu perdapat Abu

Yusuf, bahwa musaqah terhadap jenis pohon ini batal,

karena kekhususan pohon kurma dan anggur, sesuai

3.
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dengan pemyataan Asy-Syafi'i terkait dua perbedaan antara

pohon kurma-anggur dan jenis pohon lainnya.

Perbedaan perbma, pemilik pohon kurma dan anggur

secara khusus dikenai kewajiban zakat, sementara pemilik

pohon buah-buahan lainnya tidak dikenai zakat.

Pefrdaan kdua, buah kedua pohon ini tampak sangat

jelas dan dapat diprediksi, berbeda dengan jenis pohon

yang lain.

Adapun iika di antara pepohonan kurma terdapat sedikit

jenis pohon yang lain, Ialu pemilik melakukan akad

muaqah terhadapnya, akad muaqah in sah. Hukum

pohon tersebut mengikuti hukum pohon kurma, seperti

bolehn5a alrcrd mukhabanh tanaman gandum putih Sang

ada di antara pepohonan kurma.

Tumbuhan lalrg merambat seperti semangka, melon, labu,

mentimun, dan timun suri. Tumbuhan yang menjalar seperti

anggur, melati, dan tales. Contoh fumbuhan berbonggol seperti

kentang dan ubi-ubian. Seluruh tumbuhan ini tidak boleh

diberlakukan akad muaqah. Para ulama berbeda pendapat -
seperti telah dikemukakan di depan- tentang boleh-tidaknya

musaqah pada pohon-pohon besar yang berbuah seperti apel,

jeruk, dan mangga. Menurut Qaul Jadid, tidak sah musaqah pada

jenis pohon tersebut.

Tinjauan Ushul Fiqih

Ijma' para sahabat seperti tercantum dalam biografi Abu

Bakar dan Umar rg tentang musaqah penduduk Khaibar

sepeninggal Nabi $ sesuai arahan beliau, telah terbentuk. Tradisi
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ini berlangsung hrun-temurun sebagai bentuk penghormatan

terhadap mereka. Selanjutnya, dalil praktik musaqah ditinjau dari

segi makna yaifu, musaqah merupakan aset yang fumbuh dengan

adanya penggarapan lahan. Jila ijarah lahan tidak diperbolehkan,

tidak demikian halnya dengan penggarapan lahan dengan imbalan

sebagian hasilnya, sama seperti dirham dan dinar dalam transaksi

qindh.

Argumen bolehnya musagah dengan dalil qiradh dapat

ditilik dari dua perspektif . Pertama, dikemukakan oleh Abu Ali bin

Abu Hurairah bahwa umat Islam sepakat memperbolehkan qiradh.

Praktik yang telah menjadi ijma' sudah pasti hukumnya bersumber

dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya (buqii atau hasil ijtihad yang

meruiuk pada dalil nash.

Sementara ifu, praktik mudharabahtidak didasari ketentuan

Allah yang menetapkannya. Ia hanya berdasarkan ijtihad yang

berubah menganalogikan praktik tersebut dengan ketenhran nash.

Dalam ahrran syara' tidak terdapat praktik mudharabah yang

sesuai ketentuan nash selain akad musaqah. Ketika musaqah

menjadi aturan pokok bagi aturan cabang yang disepakati, maka ia

lebih pantas disepakati (sebagai ijma').

Kedua, perspektif yang dikemukakan oleh Abu Hamid Al

Isfarayini. Ketika mudharabah dipertolehkan berdasarkan ijma',

sedangkan ia pekerjaan dengan kompensasi yang bersifat

spekulatif dari laba, tentu musaqah lebih pantas diperbolehkan,

karena ia kompensasi atas pekerjaan yang lazim dari buah-buahan

yang dihasilkan. Wallahu a'lam.

***
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Asyr-Syirazi g berkata: Pasal: Musaqah h.tt!.
diperbolehkan terhadap pohon yang diketahui. Apabila
seseorang berkata, 'Aku berlakukan akad musaqah
kepadamu unfuk menggarap salah safu dari dua kebun
ini,' maka akad ini tidak sah. Sebab, musaqah
merupakan transaksi yang berbeda-beda fujuannya
sesuai perbedaan objek. Karenanya, tidak boleh
mengikat musaqah pada kebun lnng tidak jelas, seperti
halqn iual beli.

Bolehkah mengadakan musaqah pada kebun
tertentu llang belum dilihat? Dalam kasus ini terdapat
dua riwayat;

Pertarta, praktik ini memuat dua pendapat sama

seperti kasus jual beli.

Kedua, praktik tersebut tdak sah menurut sahr
pendapat, karena muaqah terjadi karena unsur gharar.
Ia tidak boleh ditambah lagi deng-rn unsur gharar yang
lain, yaitu lahan lrang hendak digarap belum dilihat.
Berbeda dengan transaksi jual beli-

Pasal: Muaqah hanya diperbolehkan dalam batas
uraktu yang diketahui, karena ia akad yang mengikat-
Apabila kita memperbolehkan akad ini secara mutlak
(tanpa batas waktu), penggarap memonopoli lahan
tersebut, sehingga ia seperti pemiliknya.

Jangka waktu munqah tidak boleh kurang dari
sekali masa panen buah. Apabila seseoftmg melakukan
akad musaqah pada pihak lain unfuk menggarap kebun
kurma atau kebun yang ada di suafu lembah, sampai
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batas waktu yang tidak memungkinkan, akad ini tidak
sah. Sebab, tujuan musaqah adalah kedua belah pihak
sama-sama menikmati hasilnya; dan ini tidak terpenuhi.

Apabila penggarap mengelola lahan dalam jangka

wakfu yang kurang dari safu kali masa panen, apakah
dia berhak mendapatkan upah standar? Dalam hal ini
terdapat drn wajh:

Pertama, penggarap tidak berhak mendapatkan
upah standar. Ini pendapat Al Muzani. Sebab, dia rela
bekerja tanpa kompensasi, karena ifu ia tidak berhak
mendapatkan upah, seperti pekerja suka rela dalam
muamalah selain musaqah-

Kedua, penggarap berhak mendapat upah
standar. Ini pendapat Ibnu Abbas, karena pekeriaan
dalam musaqah menunfut kompensasi. Kompensasi
tersebut tidak serta-merta gugur jika penggarap lahan
rela meninggalkannya, seperti hubungan intim dalam
pernikahan.

Apabila dua belah pihak menjalin akad musaqah
dalam batas waktu yang kadang memungkinkan panen
dan kadang tidak panen, di sini terdapat dw wajh:

Pertama, musaqah tersebut sah karena akad ini
berlangsung dalam jangka waktu yang memungkinkan
panen. Hal tersebut sarna dengan kasus ketika
seseorang melakukan akad musaqah pada penggarap

sampai iangka waktu yang umumnya telah panen.

Kedua, akad musaqah di atas tidak sah. Ini
pendapat Abu Ishaq, karena musaqah merupakan akad
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atas kompensasi yang belum ada, dan belum nyata

wujudnya. Karena ifu ia tidak sah. Sama halnya dengan
kasus orang yang memesan barang yang belum
wujudnya sampai batas wakfu yang biasanya barang ini
tdak ditemukan-

Berdasarkan statemen di atas, iika penggarap

mengelola lahan ifu, dia berhak memperoleh upah
standar. Karena, dia ielas tidak akan rela bekerja tanpa
imbalan, sementara usahanya belum membuahkan
hasil, karena ifu dia berhak menarik ganti rugi sebagai

kompensasi dari pekeriaannya.

Pendapat AsrT-Syafi'i soal maksimal batas waktu
ijarah dan musaqah berbeda-beda. IX safu tempat
beliau mengatakan, setahun. Di tempat lain, boleh
berapa lama saia. Sementara pada tempat lainnya, 30
tahun. Di antara para sahabat kami ada yang

berpendapat bahwa dalam masalah ini terdapat tiga
pendapat:

Pertama, batas waktu tidak boleh lebih dari
setahun, karena akad ini didasari oleh gharar yang

diperbolehkan karena unsur kebutuhan. Kebufuhan ini
tidak memerlukan waktu lebih dari safu tahun,
mengingat manfaat barang sudah dapat dirasakan
dengan penuh dalam rentang waktu setahun.

Kedua, batas waktu boleh sampai k p.tt pun
selama barangnya masih ada- Sebab, akad yang boleh
berlangsung sampai setahun, ia juga boleh dilakukan
lebih dari satu tahun, seperti kitabah dan iual beli
sampai jangka waktu tertenfu.
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Ketiga, akad ini tidak boleh terjalin lebih dari 30
tahun, karena 30 tahun sarna dengan separuh umur

manusia- Tidak ada barang dalam sifat tertenfu yang

mampu bertahan lebih dari tempo tersebut.

Ada juga para sahabat yang berpendapat lain-

Kasus ini terbagi dalam dua pendapat yang pertama

Qtertama dan kedual. Sedangkan pendapat boleh

menjalin akad musaqah atau iianh selama 3O tahun
sekadar contoh transaksi yang lama, bukan sebagai

batasan. Inilah pendapat lrang shahih.

Apabila seseor.rng menggarap lahan sampai safu

tahun, dia tidak waiib menyebutkan bagran setiap

bulan, karena manfaat yang terdapat dalam seluruh

bulan selama satu tahun tidak berbeda-beda.

Apabila seseorang menjalankan musaqah selama

dua tahun, dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, penggarap tidak wajib menyebutkan
perolehan setiap tahun. Sama dengan kasus pembelian

beberapa barang dengan safu harga, dia tidak waiib
menyebutkan bagian hasil dari setiap objek akad.

Kedua, wajib menyebutkan perolehan setiap

tahun, karena manfaatnya berbeda-beda seiring
perbedaan tahun. Apabila penggarap lahan fidak
menyebutkan bagian setiap tahun, fidak ada jaminan

dia akan membatalkan akad sementara dia tidak tahu
berapa kompensasi yang akan diterimanS;a.

Ada juga para sahabat kami yang berpendapat
bahwa dua pendapat di atas berlaku dalam iiarah-
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Sedangkan dalam transaksi musaqah, penggarap lahan
wajib menyebutkan kompensasi yang diterimanya setiap
tahun, karena buah yang dihasilkan berbeda-beda setiap
tahun. Sedangkan, manfaat biasanya tidak berbeda
seiring perbedaan tahun.

Pasal: Apabila seseorang menjalin akad musaqah
hingga L0 tahun, kemudian jangka waktu ini berakhir,
dan buahnya tumbuh pada tahun kesepuluh, penggarap
lahan tidak berhak atas hasil tersebut, karena buah
tersebut baru tumbuh setelah berakhirnya akad.

Sebaliknya, jika buah ini muncul sebelum
berakhirnya masa; dan begifu batas wakfu penggarapan
berakhir, ia telah berbenfuk mangga dan kurma
mentah, ia berkaitan dengan hak penggarap, karena ifu
terjadi sebelum berakhimp masa akad.

Penjelasan: Asy-Syafi'i berpendapat, "Apabila seseorang

melakukan musaqah pada kurma dan anggur dengan imbalan

bagian tertenhr, maka ini merupakan praktik musaqah yang dulu

pemah dilakukan Rasulullah $."
Menurut hemat saya, ketika akad ini telah ditetapkan maka

musaqah termasuk akad yang mengikat, bukan akad yang

diperbolehkan seperti mudharabah. Perbedaan antara musaqah

dan mudharabahyaifu, tumbuhnya kurma dalam musaqah muncul

kemudian setelah penggarapan, karena itu mengabaikan

keterikatan akad ini merupakan pengabaian penggarapan tanpa

ganti rugi.
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Sementara itu, pertumbuhan aset dalam mudharabah

berhubungan dengan jual beli, sehingga meninggalkan

keterikatannya tidak dikategorikan pengabaian pekerjaan tanpa

kompensasi. Karenanya, akad tersebut lazim dalam musaqah dan

boleh dalam mudharabah. Dengan demikian keabsahan akad

dalam musaqah mempertimbangkan empat syarat:

1. Kebun kurma yang akan digarap diketahui dengan jelas'

2. Bagian yang diperoleh pihak penggarap diketahui dengan

jelas.

3. Masa penggarapan diketahui oleh kedua belah pihak.

4. Akad dilakukan dengan redaksi muaqah.

Pem5ntaan kami "Kebun kurma diketahui," jika keberadaan

kebun kurma ini tidak diketahui, misalnya seseorang berkata, "Aku

melakukan akad musaqah padamu unfuk menggarap salah satu

dari dua kebunku," atau "Aset yang berada di dua kebun

kurmaku," maka akad ini batal. Sebab, kebun kurma dalam akad

ini merupakan unsur utama. Ia batal karena ketidakjelasan

tersebut, sarna seperti jual beli-

Seandainya seseorang melakukan akad musaqah terhadap

kebun kurma yang tidak berada di tempat dengan syarat khiyar di

saat melihatnya, maka para sahabat kami berbeda pendapat soal

ini. Sebagian mereka mengemukakan kasus ini dalam dua

pendapat, sama seperti jual beli. Namun, sebagian lainnya -dan
ini merupakan pendapat yang lebih shahih--rnembatalkan akad

tersebut.

Mereka membedakan antara musaqah dan jual beli. Jual

beli dapat tertipu oleh gharar. Ketika unsur gharar barang yang

ghaib (tidak berada di lokasi akad) masuk dalam jual beli dengan

khiyat di saat melihatnya, ia berlaku sebagaimana mestinya, maka
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jual beli tersebut sah. Sedangkan, akad musaqah sendiri

merupakan gharar, ketika gharar barang yang ghaib masuk dalam

akad, dan mempersulit identifikasi barang ini, maka akad tersebut

batal.

Oleh sebab iht, musaqah hanya diperbolehkan pada barang

tertentu yang dapat dilihat. Apabila ketika berlangsung akad

musaqah, pohon tersebut telah berbuah, Al Muzani berpendapat

bahwa jika kematangan buah tersebut belum siap dipanen, akad

ini sah. Jika akad berlangsung setelah buah siap dipanen, maka ia

tidak diperbolehkan.

Menurut Abu Tsaur, "Apabila pohon yang berbuah ini
memerlukan perawatan hingga menghasilkan buah yang

berkualitas, akad musaqah tersebut diperbolehkan. Jika tidak
memerlukan perawatan, maka akad ini tidak diperbolehkan."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Apabila kuantitas

buah pohon tersebut bertambah, akad musaqah ini diperbolehkan.

Jika tidak bertambah, maka tidak diperbolehkan."

Pemyataan Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip dalam Al Imla',
"Musaqah diperbolehkan tanpa rincian hukum. Sebab, ketika

musaqah diperbolehkan terhadap pohon berbuah yang belum

diketahui, tentu bolehnya musaqah terhadap pohon yang diketahui
jauh lebih utama."

Bisa jadi pemyataan ini bersumber dari statemen fuySyafi'i
dalam Al Umm, bahwa pihak yang menggarap pohon tersebut

mendapat imbalan. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Asyr

Syafi'i dan lebih akurat dengan dasar dalil beliau, bahwa musaqah

bataldalam kondisi apa pun.
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Al-Buwaithi meriwayatkan pendapat di atas dari Asy-Syafi'i

sebagai sebuah keputusan, seperti dikutip oleh Al Mawardi. Alasan

bolehnya musaqah, menurut beliau, yaitu penggarapan lahan

tersebut berpengaruh terhadap tumbuhnya buah. Demikian ini

sama dengan pekerja mudharabah yang memberikan pengaruh

terhadap perolehan laba. Seandainya laba ini didapatkan sebelum

usaha pekerja, maka dia tidak berhak mendapat bagian laba.

Begitu pun musaqah. Seandainya seseorang melakukan

al<ad muaqah pihak lain untuk menggarap kebun kurma yang

telah bertuah dengan imbalan buah ke seluruh kebun yang akan

dipanen pada masa panen berikutrSn, akad ini f,dak

diperbolehkan. Sebab, dia telah menyegerakan pengelolaan lahan

ihr unfuk menjaga lnrahtas buah Snng telah ada, tanpa kompensasi.

Catlang: Apabila telah ditetapkan bahwa musaqah

merupakan akad yang mengikat, maka ia hanya boleh dilakukan

dengan batas waktu yang diketahui. Demikian ini salah satu dari

empat s5arat musagah

Pabma, bagian buah yang diperoleh oleh penggarap telah

ditentukan dalam jangka wahu png telah diketahui. Kedua, para

pihak menjalin akad ini dengan redaksi "musaqah'.

Sebagian para ahli hadits menyatakan, boleh menjalin akad

musaqah secara mutlak, tanpa menyebutkan batas wakttr tertentu,

karena Nabi S tidak menentukan batas waktu pada penduduk

Khaibar ketika menggarap lahan Khaibar.

Abu Tsaur berkata, "Apabila para pihak menentukan

jangka wakhr, akad musaqah mengikat keduanya hingga waktunya

526 ll ,qJ uoj*u'syarah Al Muhadzdzab



habis. Jika mereka tidak menentukan batas waktu, al<ad musaqah

sah, dan ia berlangsung dalam jangka waktu satu tahun."

Namun menumt hemat kami, dua pendapat ini kurang

tepat.

Apabila jangka waktu yang diketahui menjadi syarat dalam

musaqah, maka minimum batas wakhmya adalah sampai

tumbuhnya buah dan tidak membutuhkan lagi perawatan. Tidak

boleh membatasi jangka waktu musaqah dengan batas minimum

panen, hingga semua pihak membatasinya dengan hitungan bulan,

yang telah Allah Ta'ala berlakukan sebagai kebiasaan. Artinya,

dalam rentang waktu selama sekian bulan buah-buahan telah

matang dengan sempuma.

Apabila buah terlambat tumbuh pada bulan yang telah

ditentukan akibat suatu hal, dan ia baru tumbuh setelah berakhir
jangka wakfu yang ditetapkan, menurut pendapat yang lebih

shahih dalam madzhab ini, bahwa penggarap adalah sekutu

pemilik lahan, sehingga hasil lahan dibagi dua, sekalipun jangka

wakfunya telah berakhir, dan sekalipun penggarap berhak

mendapatkan buah hanya dengan melakukan usaha yang

semestinya seperti perawatan dan penyerbukan.

Apabila menurut satu pendapat, bahwa penggarap

mendapatkan imbalan, ia tidak berhak mendapatkan bagian buah

yang baru setelah habisnya jangka waktu dan berhentinya aktivitas

penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini tidak dapat dibatalkan

tanpa kompensasi, dengan demikian dalam kasus ini penggarap

memperoleh upah standar-
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Mengenai jangka waktu maksimal musaqah, seperti

dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, musaqah boleh diberlakukan dalam

jangka waktu bertahun-tahun.

Setelah kita ketahui bahwa batas minimum akad musaqah

adalah masa tumbuhnya buah dan tidak membuhrhkan lagi

perawatan, maka batas maksimumnya sebagaimana dikemukakan

Al Mawardi, bahwa ia sarna seperti iarah.

Kita ketahui mengapa pendapat AsySyafi'i tentang batas

maksimal masa ijanh terpecah menjadi dua pendapat:

Putama, ijarah hanlp boleh dilakukan dalam jangka

waktu setahun karena akan be*arnbahnya unsur ghanrjika lebih

dari safu tahun.

Kdua, boleh dilakukan dalam janska waktu beberapa

tahun.

AsgrSyafi'i berpendapat bahwa ijarah boleh dilaksanakan

selama 30 tahun- Sementara di antara sahabat kami ada yang

menjadikan waktu 30 tahun sebagai batas maksimal akad iianh

dengan mempertimbangkan pemyataan beliau secara tekstual.

Para sahabat kami lainnyra berpendapat -dan ini yang

shahilr pemyataan Asy-Syafi'i "Selama 30 tahun," bukan batas

maksimal al<ad ijarah. Dalam hal ini mereka punya dua penafsiran:

Pertama, pemyataan Asy-Syafi'i ini hanya mencontohkan

jangka waktu yang panjang.

Kdua, statemen ini ditujukan pada oblek yang tidak

mampu bertahan lebih dari 30 tahun.

Oleh sebab itu, akad ijarah boleh dilaksanakan dalam

jangka wakhr bertahun-tahun. Apakah penyebutan upah setiap
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tahun sesuatu yang mengikat atau fidak? Di sini terdapat dua

pendapat:

Pertama, harus menjelaskan upah setiap tahunnya selama

jangka waktu tersebut.

Kdua, tidak mengikat.

Sementara akad musaqah, salah satu pendapat

menyebutkan ia tidak boleh dilaksanakan lebih dari satu tahun,

seperti larangan ijarah melebihi satu tahun.

Musaqah boleh dilaksanakan dalam jangka waktu yang

paiang selama kebun kurma ifu masih ada, seperti bolehnya iarah
dalam waktu beberapa tahun.

Asy-Syirazi *g berkata: Pasal: Muaqah hanya

diperbolehkan dengan kompensasi bagian tertenfu-
Apabila seseorang melakukan akad musaqah dengan
imbalan bagran yang diperkirakan seperti setengah dan
sepertiga, hal ini diperbolehkan, karena sesuai dengan
hadits Ibnu Umar.

Apabila terialin akad musaqah dengan
kompensasi yang tidak terukur, seperti juz, ukuran, dan
bagian, akad ini tidak sah, karena ia mencakup ukuran
yang kecil maupun yang besar, sehingga memperbesar
unsur gharar.

Apabila seseorang melakukan akad muaqah
dengan imbalan sfia'dalam iumlah tertenfu, maka akad
ini tidak sah, karena kadang hasil panen tidak
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mencapai demikian, sehingga akan merugikan
penggarap lahan. Dan tidak jarang hasil panennya

hanya sebanyak ifu, sehingga ini merugikan pemilik
lahan kurma.

Jika seseorang melakukan akad muaqah dengan
imbalan penggarap memperoleh hasil dari beberapa
lahan kurma, akad ini tidak sah, karena terkadang
lahan tersebut tidak menghasilkan buah yang diinginkan
sehingga merugikan pihak penggarap; atau hanya
menghasilkan buah dalam jumlah tersebut sehingga
merugikan pemilik lahan.

Apabila seseorang melakukan akad muaqah
selama 10 tahun dan mensyaratkan hasil panen
setahun, seliain tahun kesepuluh, sebagai imbalan, maka
akad ini fidak sah. Sebab, ia telah mensyaratkan
pekerjaan di luar haknya lrang fidak berhak
mendapatkan imbalan. Apabila pemilik lahan
mensyaratkan hasil panen tahun kesepuluh, dalam
kasus ini terdapat dua wajh:

Pertama, akad tersebut sah sama seperti
keabsahan musaqah dengan syarat penggarap

mengelola lahan sepanjang tahun, sekalipun bagiannya
sebagian hasilnya.

Kedua, tidak sah karena penggarap mengelola
lahan di saat sedang berbuah, sementara ia tidak
berhak mendapatkan secuilpun hasilnya.

Pasal: Musaqah hanya sah unfuk pekerjaan yang

telah diketahui. Apabila pemilik lahan berkata, "Jika
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kamu melakukan musaqah lahan ini dengan aliran air,
karnu mendapat bagian sepertiga, dan kalau kamu
melakukan musaqalnya dengan unta pengangkut air,
kamu mendapat setengah bagian,' maka akad ini tidak
sah, karena termasuk akad terhadap imbalan yang tidak

ielas.

PasaL Akad musaqah terjalin dengan redaksi
"musaqah, " karena kata ini digunakan unfuk praktik
muamalah tersebut. Bisa juga dengan kata yang

mengandung makna musaqah, karena yang dimaksud
adalah substansinya. Jadi, musaqah sah dengan kata
yang mengindikasikan makna penggarapan lahan
dengan imbalan hasilnya. Apabila seseorang berkata,
*Aku melakukan akad ijanh padamu untuk menggarap
lahan ifu dengan imbalan separuh hasilnya," maka akad
ini tidak sah, sebab akad ijarah dengan kompensasi
yang fidak diketahui besarannln, fidak sah-

Penjelasan: Hadits hnu Umar berisi muamalah

Rasulullah $ terhadap penduduk Khaibar. Takhnj dan penjelasan

riwayat ini telah dipaparkan di depan. Demikian halnya dengan

pencabutan Ibnu Umar terhadap riwayat tersebut.

Tinjauan Bahasa: As-Sih ('C!0, air yang mengalir. Para

petani di Mesir menamakannya ar-ray bir rahah li;t}r:Llr). yuitu,

pengairan lahan yang tidak perlu membendung air dengan kayu

yang tinggi dan irigasi. Air secara otomatis mengalir dari anak
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sungai ke tepian lahan, Ialu petani membuat sodetan di tanah,

sehingga air tersebut mengairi seluruh lahannya secara merata.

., . Hukum-hul{um pasal ini: AsySyafi'i menyatakan akad

musaqah hanya diperbolehkan dengan imbalan yang diketahui.

Secara garis besar, musaqah merupakan akad timbal-balik,

sehingga ia tidak akan sah jika kompensasi yang akan diterima

para pihak tidak diketahui, satna dengan jual beli dan iiamh.

Seandainya seseorang melahrkan akad musaqah dengan imbalan

seo.rkupnln atau serelanla, akad ini batal, karena jumlah

bagiannln fidak dik€tahui. Sebab, kadang seseoftmg bam rela jika

mendapatkan , dan harrlra memsa cukup dengan bagian

t€rbanlnk.

Apabila dikatakan: Ketika akad musaqah dengan kuantitas

buah-buahan 1lang udak diketahui hukumnya sah, apakah ia juga

sah jika para pihak tidak mengetahui berapa bagian buah yang

bakal diterima sebagai imbalannya? Satu pendapat menyebutkan,

karena pengetahuan tentang berapa lmantitas buah yang bakal

dipanen fidaklah mungkin, maka pengetahuan tentang kadar

bagian hasil buah tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Cabang: AsySyafi'i berkata, "Apabila seseorang

melakukan musaqah dengan imbalan hasil buah dari beberapa

lahan kurma dari sebuah kebun, maka akad ini tidak boleh."

Sementara Al Mawardi mengatakan bahwa pendapat ini

shahih, karena akad musaqah menghamskan adanya keterlibatan

penggarap dan pemilik lahan. Apabila mereka menjalin musaqah

dengan ketentuan penggarap memperoleh buah dari sebagian
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beberapa lahan kurma, dan akad ini terus berlangsung, hanya saja

salah satu pihak berhak mendapatkan seluruh buahnya, tidak

dengan pihak yang lain. Alasannya, mungkin saja hasil dari kebun-

kebun tersebut tidak memenuhi harapannya, sehingga penggarap

bekerja tanpa imbalan apa pun. Mungkin juga hanya kebun

tersebut yang menghasilkan buah yang diinginkan, sehingga

pemilik lahan tidak memperoleh apa pun. Karena itu akad ini

batal.

Cabang: Membatasi bagian penggarap dari hasil kebun

yang diolahnya dalam jumlah tertentu merupakan salah safu sSnrat

akad musqah. Syarat ini berlaku merata terhadap seluruh hasil

buah yang tidak tertentu seperti setengah, seperempat, sepertiga,

atau sepersepuluh, baik bagian tersebut sedikit maupun banyak.

Apabila penggarap tidak mengetahui bagiannya, misaln5a

dia memperoleh bagian yang disukainya atau secukupnya atau

hakim memutuskan jumlah tertenfu, akad ini tidak diperbolehkan

karena tidak diketahui kuantitasnya. Begitu halnya seandainya

penggarap ditetapkan mendapatkan kira-kira 100 sfiai akad ini

tidak diperbolehkan karena kadar tersebut tidak diketahui dari

keseluruhan hasil panen. Bisa jadi, jumlah 100 sfia'ini merupakan

kesuluruhan hasil panen atau hanya bagian yang sangat kecil.

Apabila seseorcmg berkata, "Aku melakukan al<ad musaqah

padamu untuk menggarap kebun kurma ini selama setahun,"

tanpa menyebut jumlah bagian buahnya. Diriwayatkan dari Abu Al

Abbas bin Sumij tentang bolehnya al<ad musaqah ini; sebagai

konsekuensinya hasil panen dibagi dua sama rata, mengacu pada

kebiasaan masyarakat luas ketika melakukan musaqah. Pembagian

yang sepadan ini hanya ditujukan pada buah.
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Al Mawardi menilai keliru keterangan di atas, karena tidak

menyebutkan kompensasi dalam akad tdak berkonsekuensi

penafsiran akad ini sesuai kebiasaan png berlaku di tengah

t, seperti jual beli dan ijarah. Di samping irf sangat

berbda-beda.

Apabila penggarap berkata, "Aku menggarap lahan kurma

ini padamu selama setahun," tanpa menyebut berapa besar

bagiannp dari kebun tersebut, menurut Abu Al-Abbas, praktik ini

tidak dipe$olehkan, karena Udak ada 'urf (adat) yang

mengilustrasikan muamalah ini.

Seandainya p€xnilik latnn berkata, "AIar melakukan

musqah padamu seperti Zaid melakukan musqah pada Amr,"
jika kedua belah pihak mengetahui besaran kompensasinya, maka

akad ini diperboleht<an. Apabila mereka berdua atau salah satunya

tidak meng€tahui berapa besar kompensasinln, maka akad ini

tidak dipertolehkan.

Bagian yang diperoleh boleh belbeda. Misalnya tahun

pertama setengah, tahun kedua sepertiga, dan tahun ketiga

seperempat- Namun, Malik melarang perbedaan bagran penggarap

setiap tahunnya. Artin5ra, penggarap harus mendapatkan bagian

yang sama selama akad tersebut balangsung.

Pendapat di atas tidak benar, karena muamalah yang

kompensasinya sama dalam kondisi apa pun, ia boleh dilakukan

dengan nilai kompensasi yang berbeda-beda, seperti jual beli dan

ijarah. Apabila diketahui bagian peggarap dan pemilik lahan,

menurut madzhab AsySyafi'i, penggarap merupakan rekanan

yang mendapatkan hasil panen sesuai besaran bagiannya.
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Pendapat lain menyebutkan bahwa penggarap dalam kasus

ini memperoleh imbalan seperti akad mudhanbah. Dan, hatya

pemilik lahan saja yang wajib membayar zakat. Namun, menurut

pendapat yang lebih shahih, penggarap merupakan sekufu yang

juga wajib menanggung zakat, apabila bagian masing-masing pihak

ini telah mencapai nishab.

Mengenai keurajiban zakat dalam akad muaqah terdapat

dua pendapat, sesuai perbedaan dua pendapat dalam kasus

merger aset selain hev,ran temak, apakah ia seperti penggabungan

aset berupa heu,ran temak? Keterangan ini telah dipaparkan secam

detail dalam bab zakat.

Cabang: Syarat keempat akad musaqah yaifu

menggunakan redaksi "Aku melakukan akad musaqah padamu,"

untuk menghindari adanya kesempaan dengan akad yang lain.

Apabila dua belah pihak menjalin akad musaqah dengan kata

"ijarah, "maka hukumnya tidak sah.

Apabila salah satu pihak melakukan akad musaqah dengan

kata "ijanh, " lalu beralih pada akad iiarah, maka akad tersebut

batal.

Jika kedua belah pihak tidak menggunakan salah sahr

redaksi ni (musaqah atau ijarah), misalnya "Aku bermuamalah

denganmu unfuk menggarap lahan anu dengan s5nrat

mendapatkan sebagian hasilnya," di sini terdapat dua waih:

Pertama, akad tersebut sah, karena demikianlah akad

musaqah.

Kedua, akad ini batal, karena penentuan redaksi ini bagian

dari hukum akad. Dua unjh ini sama dengan perbedaan
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pandangan para sahabat kami dalam kasus jual beli sebagaimana

telah diuraikan secara detail oleh As-Subki dalam At-Takmilah Al
Ula. Yaint ketika salah satu pihak menjalin jual beli dengan kata

"mengalihkan kepemilikan".

Cabang: Pendapat para ulama tentang musaqah-

Madzhab kami menyebutkan, musaqah hanya

diperbolehkan pada pohon kurma dan anggur, karena zakat

dikenakan pada buah dua jenis pohon ini. Mengenai musaqah

terhadap seluruh jenis pohon terdapat dua pendapat.

Perbma, muaqah tidak diperbolehkan pada seluruh jenis

pohon, karena zakat ini Udak dikenakan pada hasil pepohonan ini,

jadi sama dengan pohon 1nng udak bertuah.

Kdua, musaqah diperbolehkan dalam pohon-pohon

tersebut. Demikian pemyataan AsSrSyafi'i dalam Qaul Qadim.

Abu Hanifah dan Zafar menyatakan, musaqah terhadap

selain pohon kurma dan anggur tidak diperbolehkan sama sekali,

karena praktik ini termasuk iarah dengan imbalan buah yang

belum tumbuh atau iiarah dengan imbalan buah yang tidak jelas-

Hal tersebut sama dengan alad ijarah dengan imbalan buah dari

pohon yang tidak dirawatnya.

Ulama sepakat tidak memperbolehkan iiarah pada sayur-

mayur. Malik, Ahmad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Yusuf,

Muhammad, Ishaq, dan Abu Tsaur menyatakan: Musaqah

diperbolehkan untuk seluruh jenis pohon yang berbuah.

Ibnu Qudamah dalam Al Mughni menyatakan, "Demikian

ini pendapat Khulafaur Rasyidin, Ibnu Al Musayyab, dan Salim bin
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AMullah. Daud berpendapat, bahwa musaqah hanya

diperbolehkan pada pohon kurma, karena hadits musaqah

berkaitan dengan penggarapan pohon kurma.

Menanggapi pemyataan Abu Hanifah dan Tafar bahwa

musaqah sarna dengan ijarah, ia merupakan akad pengelolaan aset

dengan imbalan sebagian hasilnya. Akad ini seperti mudhanbah.

Ibnu Qudamah menyanggah pemyataan mereka tentang

penyamaan musaqah dengan mudharabah, bahwa dia akad

pengelolaan aset dengan imbalan hasilnya, sementara hasilnya

tidak ada dan tidak diketahui.

hnu Qudamah memperbolehkan akad munqah
berdasarkan ijma'. Pemyataan ini terkait dengan substansi

musaqah. Selanjukrya, Slmri' (Allah dan Rasul-N5n)

memperbolehkan al<ad ijarah dengan manfaat yang belurn ada,

karena unsur kebufuhan, lalu mengapa akad seperti ini Udak

diperbolehkan dengan imbalan buah yang belum tumbuh, karena

kebuhrhan. Padahal, qiyas hanya berlaku pada penganalogikan

objek yang belum ditenhrkan hukumnya (maskut 'anhtl dengan

kasus yang punya landasan nash atau telah disepakati para ulama.

Sedangkan pembatalan nash dan pencabutan ijma' dengan qiyas

nash yang lain, tidak berdasarkan prosedur.

Cabang: Musaqah dan praktik yang memuat substansinya

seperti kalimat "Aku mempersilakan kamu unfuk menggarap" dan

"Aku persilakan engkau unfuk mengelola," hukumnya sah- Tidak

sah musaqah dengan redaksi "Aku mempekerjakanmu unfuk

menggarap lahan dengan imbalan sepanfi hasilnya," karena ini
termasuk al<ad ijarah dengan kompensasi yang Udak diketahui

L
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jumlahnya. Menurut para sahabat Ahmad, sebagaimana dikutip

oleh Abu Al Khithab, pendapat ini satu dari dua wajhyangada.

Wajh kdua, transaksi musagahdengan redaksi di atas sah.

Ini' pendapat madzhab menurut para ulama. hnu Qudamah

menegaskan, ini pendapat yang sesuai dengan qiyas.

AslrSyirazi *u berkata: Pasal: Dalam akad

musaqah tdak berlaku l<higmr syarat, sebab ketika
terjadi pembatalan akad tdak mungkin para pihak
mengembalikan objek lpng diakadkan- Sementara itu,
mengenai pemberlakuan lhi5Tar majelis terrdapat dua
w;ajh:

Pertama, l<hi57ar majelis berlaku dalam musaqah
karena musaqah merupakan akad yang mengikat dan
berorientasi profit, sarna seperti jual beli.

Kedua, khi5nr majelis tidak berlaku dalam
musaqah. Musaqah merupakan akad yang tidak
mempertimbangkan serah-terima kompensasi dalam
malelis akad. Seandainya khiyar maielis diberlakukan
dalam musaqah, tenfu khiyar syarat iuga berlaku di
dalamnya, seperti jual beli.

Pasal: Apabila akad musaqah telah terialin, salah

satu pihak tidak boleh membatalkannya, karena panen

baru bisa dicapai setelah dilakukan pengelolaan lahan.

Seandainya kita bependapat, para pihak yang

melakukan musaqah berhak membatalkan akad, tidak
ada jaminan mereka tidak akan membatalkan akad
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setelah lahan digarap. Akibatnya, mereka sama-sruna
tidak memperoleh buah

Pasal:' Pihak yang menggarap lahan berkewajiban
segala usaha unfuk mendapatkan hasil yang maksimal,
seperti penyerbukan, menyingkirkan pelepah kurma
yang kering, memperbaiki penyinaran lahan,
membersihkan saluran irigasi, mengairi lahan, dan
membasmi gulma yang merusak pohon kurma.
Sementara ifu, pemilik lahan bertugas menjaga pohon
jangan sampai tertufup pagil, menyediakan mesin,
membeli sapi jantan (untuk membaiak tanah) untuk
menjaga pepohonan. Oleh karena ifu, orang yang
hendak membuka kebun, perlu melakukan semua inj.

Para sahabat kami berbeda pendapat soal
kewajiban memotong dan memanen buah. Di antara
mereka ada yang berpendapat, penggarap tidak wajib
melakukan, karena pemotongan pemanenan buah
dilakukan setelah buah benar-benar tumbuh. Ada juga
yang berpendapat, penggarap wajib melakukan usaha
ini , karena buah selalu membufuhkan proses panen.

Pasal: Apabila dalam akad qiradh dan musaqah
penggarap diq;aratkan menggarap lahan bersama
pemilik lahan, akad ini tidak sah, karena ketentuan
akad ini, aset berasal dari pemilik lahan, sedangkan
pengelolaan lahan diserahkan pada penggarap.

Apabila fidak diperbolehkan pensyaratan aset dari
penggarap, tentu juga tidak boleh pensyaratan
pengelolaan lahan kepada pemilik aset.

L
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Jika disyaratkan pengelolaan lahan melibatkan
budak pemilik aset, Ary-Syafi'i menegaskan hal ini
diperbolehkan- Namun, para sahabat kami berselisih
pendapat soal ini dalam frga waih:

Pertatna, di antara mereka ada ltang
berpendapat, q;arat ini tidak diperbolehkan dalam
musaqah dan qiradh, karena pekeriaan budak silna
seperti pekerjaan pemilik aset. Ketika syarat
penggarapan pemilik aset fidak diperbolehlon maka
qnrat pengelolaan lahan oleh budaknya iuga fidak
diperbolehlon.

Pemyataan Aslrslpfi'i tentang bolehnp qnrat
melibatkan budak pemilik aset dalam akad muaqah,
terkait dengan keunjiban pemilik aset seperti
membangun pagar dan sebagainSn.

Kedua, syarat ini diperbolehkan dalam musaqah

dan qiradh, karena budak tersebut mempakan aset

pemiliknya. Karena itu, budak boleh dijadikan pengikut

asetnya, seperti sapi betina, mesin penggiling, dan
keledai pengangkut barang. L-ain halnya dengan pemilik
aset, karena dia yang punya lahan. Karena ifu, pemilik
lahan tidak boleh mengikuti hukum asetnya.

Ketiga, syarat tersebut hanya diperbolehkan
dalam muaqah, tidak dalam qiradh, karena dalam

musaqah terdapat kewajiban yang mesti dipenuhi oleh
pemilik aset, seperti membangun pagar dan lain
sebagainya. Karena ifu, boleh menq;aratkan budak

miliknya terlibat. Sementara dalam akad qiradh pemilik
aset tidak dikenai kewajiban apa pun, karenanya tidak
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boleh mensyaratkan keterlibatan budak miliknya dalam
pengelolaan lahan.

Apabila kita berpendapat, q;arat tersebut boleh,
akad musaqah belum sah sebelum penggarap
mengenalinSn dengan cara melihat langsung atau
mengetahui ciri-cirinp. Budak ini wajib berada di
bawah perintah penggarap lahan. Mengenai nafkahnya,
jika sgaratnya dibebankan pada penggarap, hal ini
diperbolehkan. Sebab, dengan banfuan kerja para
budak ini pohon-pohon terawat dan buahnSp tumbuh
lebat.

Jika nafkah budak ini fidak dislpratkan dari pihak
penggarap, dalam hal ini terdapat trga w:ajh:

1. Nafkah budak menjadi tanggung jawab
penggarap, karena pengelolaan lahan ini
menjadi kewajibanngla, demikian pula nafkah
budak.

2. Nafkah budak dibebanlran kepada pemilik aset,
karena dialah yang mengnratlan keterlibatan
budak, karena ifu dia men mggung nafkahnya-

3. Nafkah budak diambilkan dari hasil buah,
karena mereka bekerja unhft menghasilkan
buah, karena ifu nafkahngra bersurnber dari
hasil panen.

AalSyirazi * berkata: Pasal: Apabila buah
(kurma atau anggur) sudah tampak, di sini terdapat dua
riwalnt yang bersumber dari para sahabat lami.
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Ada yang berpendapat, pengelolaan buah
tersebut seperti dua pendapat tentang pekerja dalam
akad qiradh. Pertama, buah dapat dimiliki begitu telah
tampak. Kedua, dapat dimiliki dengan cara serah-
terima.

Terkait kondisi ini dalam akad musaqah ada yang

berpendapat, menurut safu pendapat, buah dimiliki
begitu tampak, karena buah tidak dijadikan penjaminan
modal. Karena itu, ia dimiliki begitu telah tumbuh.
Sementara laba dapat dijadikan penjamin modal, jadi
menurut satu dari dua pendapat, ia tidak dapat dimiliki
begrtu tumbuh-

Pasal: Penggarap 'atau peke4a merupakan pihak
yang terpercaya atas gugatan terjadinya kerusakan; dan
gugatan adaryn pengkhianatan. Penggarap adalah
pihak lnng dipercaya oleh pemilik aset, karenanya yang

dimenangkan pernyataan penggarap.

Apabila pengkhianatan penggarap terbukti, dia
perlu didampingi oleh pengawas namun
kewenangannla atas lahan tersebut tidak dicabut,
karena pengelolaan lahan ini kewajiban penggarap dan
dia masih bisa mengerjakannya. Karena ifu, penggarap
wajib memenuhi tugas tersebut. Jika penggarap tidak
dapat melanjutkan pengelolaan lahan, dia
mempekerjakan orang unfuk menggantikannya atas

biaya darinya- Sebab, penggarap fidak mungkin
mengerjakan fugas tersebut sendiri, karena ifu harus
dilaksanakan oleh pihak lain-
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Pasal: Apabila penggarap lahan melarikan diri,
perkaranya dilaporkan kepada hakim, agar hakim
mempekerjalan pihak lain yang biaSTanya diambil dari
aset penggarap. Jika penggarap fidak memiliki aset,
maka dia diberi pinjaman.

Jika tidak ditemukan pihak yang bersedia
memberikan pinjaman, pemilik kebun kurma boleh
membatalkan aIGd musaqah, karena penggarap
berhalangan menjalankan tugas mengelola ob;ek akad-
Dalam kondisi demikian fidak ada solusi selain
pembatalan akad-

Kasus di atas seperti kasus orang yang membeli
budak, lalu budak tersebut melarikan diri dari pihak
penjual- Jika pemilik aset membatalkan akad, perlu
mempertimbangkan beberapa hal. Jika fidak
mempertimbangkan kondisi buah, maka buah ini
diberikan pada pemilik kebun kurma, karena akad ini
berakhir sebelum buah tumbuh, dan penggarap berhak
mendapatkan imbalan atas pekerjaaannya.

Apabila buah telah tumbuh, buah tersebut dibagi
dua unfuk pemilik aset dan penggarap.

Jika lahan ini digarap oleh pemilik aset, atau dia
mempekerjakan pihak lain untuk mengelola lahan tanpa
seizin hakim, maka penggarap fidak diminta unfuk
mengembalikan biaya lnng dikeluarkan oleh pemilik
lahan, karena ini termasuk tindalran sukarela.

Jika pemilik aset fidak dapat mengusahakan izin
dari hakim, jika fidak menyalrsikanngn, dia fidak
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diminta unfuk mengembalikan biaya tersebut, karena

termasuk tindakan suka rela. Sebaliknya, iika dia
mempersaksikannya di sini terdapat dua wajh:

Pertama, pemilik aset menarik biaya penyewaem

tenaga kepada penggarap lahan, karena ini termasuk

kondisi darurat.

Kedua, pemilik aset tidak boleh menarik biaya

dari penggarap, karena dia telah meniadi hakim dengan

sendirinya terhadap pihak lain. Praktik ini tidak
diperbolehkan, baik karena alasan darurat maupun

bukan.

PasaL Apabila penggarap meninggal dunia

sebelum akad musaqah berakhir, dalam kasus ini
terdapat beberapa tiniauan.

Jika ahli waris penggarap melanjutkan
pengelolaan lahan, mereka berhak mendapatkan bagian

buah kurma- Jika ahli waris ini tidak menggarap lahan

tersebut --dan penggarap meninggalkan tirkah (harta

peninggalan)- maka dia hendaknya mempekeriakan
pihak lain unfuk menggarapnya dengan upah yang

diambil dari tirkah tersebut, karena pengelolaan ini
kewajiban ahli warisnya yang dapat dipenuhi dari

tirkah. Oleh sebab itu, pemilik wajib memenuhinya-

Demikian ini sama dengan kasus kematian orang yang

berutang dan memilih tirkah.

Apabila mayat tidak meninggalkan tirkah, ahli
waris tidak wajib mengelola lahan tersebut, karena

kewajiban pewaris tidak boleh dibebankan pada ahli
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waris, seperti utang. Juga, tidak boleh meminjamkan
pada ahli waris, karena tidak ada yang menjaminnya.
Dalam kondisi demikian, pemilik aset berhak
membatalkan muaqah, karena penggarap berhalangan
mengelola objek alod.

Apabila pemilik aset membatalkan al€d, hukum
yang berlaku seperti telah aku kemukakan di depan,
dalam kasus penggarap yang melarikan diri.

Pasal: Apabila seseorang melakukan akad
musaqah pada pihak lain untuk menggarap kebun
kurma dengan imbalan separuh hasilnya, kemudian
penggarap menjalankan fugas tersebut, dan mereka
membagi hasilnlra, kemudian pemilik akad menguasai
seluruh hasil kebun ifu, maka penggarap menarik
imbalan dari orang yang melakukan al<ad musaqah.
Sebab, muaqah mempakan pengelolaan lahan dengan
kompensasi, sementara dalam kasus ini penggarap
belum menerima imbalan, karenanln dia boleh menarik
kompensasi pekeriaannya.

Jika buah tersebut masih utuh, pemilik aset
hendaknya mengambilnya- Jika buah telah busuk, maka
hendaknya dia menarik gantinya. Jika pemilik
menginginkan penjaminan dari peng-ghashab, dia
menjaminkan seh.rnrhngn, karena proses penjaminan
akan melindungi asetnya dari peng-ghashab.

Apabila pemilik aset ingin penggarap lpng
menjamin lahanngra, dalarn kasus ini terdapat dua w:ajh:

Al Majmu'SlarahAl Muhadzdzab ll SrS



Pertama, penggarap menjamin seluruh lahan,
karena kewenangannya terhadap seluruhnya telah
ditetapkan- Hal ini sama dengan kewenangan pekerja
dalam akad qiradh terhadap aset yang di-ghashab-

Kedua, penggarap hanya menjamin sepamh aset,
karena dia hanya menguasai bagian yang telah
ditenfukan, yaifu separuh, sementara sepamh lagi tidak
berada di bawah wewenangnla. Sebab, seandainya
seluruh aset tersebut ada pada kewenanganannlra, dia
wajib menjaganya, seperti kewajiban pekerja dalam
akad qindh-

Pasal: Apabila terjadi sengketa antara penggarap
dan pemilik lahan kurma terkait kompensasi yang

disyaratkan; penggarap men3ntakan, 'Fngkau
mensyaratkan separuh bagian padaku," sedangkan
pemilik lahan berkata, 'Aku mensyaratkan bagian
sepertiga padamu," maka hendaknya kedua pihak
saling bersumpah- Sebab, mereka dua pihak yang

bertransaksi yang bersengketa soal kompensasi yang

dis5Taratkan, dan tanpa buld. Karena itu, keduanya
saling bersumpah, sarna seperti para pihak yang

bertransaksi jual beli, ketika bersengketa soal besaran
harga. Hanya Allah yang memberikan pertolongan.

Penjelasan: Hukum yang berlaku terkait kepemilikan

penggarap terhadap bagiannya ketika buah-buahan telah tumbuh,

terdapat dua riwayat. Di antara para sahabat kami ada yang

mengatakan bahwa dalam kasus ini terdapat dua pendapat:
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Pertama, penggarap berhak memperoleh bagian buah

ketika ia telah tumbuh. Bahkan, seandainya seluruh buah busuk,

dan hanp menyisakan satu buah yang bagus, ia tetap dibagi dua

untuk pemilik aset dan penggarap.

Kedua, penggarap memiliki buah tersebut setelah

diserahkan oleh pemilik aset. Ada juga diantara para sahabat kami

yang berpendapat bahwa penggarap berhak mendapatkan

bagiannya ketika buah telah fumbuh, menurut satr pendapat.

Demikian ini pendapat Ahmad dan para sahabahya.

Alasanngn, syarat tersebut sah, sehingga konsekuensinya

berlaku, seperti s5nratrsSnrat sah lainnya. Konsekuensi slnrat ini

gatu, buah dibagi rata untuk dua belah pihak dalam kondisi apa

pun. Sebab, andaikan penggarap belum memiliki buah sebelum

pembagian, tenfu pembagian yang lain tidak wajib, begitu pun

kepemilikannya, sama seperti kepemilikan pohon.

Berbeda halnya dengan akad qAadh, pekerja berhak

mendapatkan laba begifu keuntungan telah diperoleh, seperti

kasus di atas. Perbedaan dua kasus ini yaitu, Iaba berfungsi

melindungi modal, sehingga pekerja tidak berhak mengambil laba

sebelum dia menyerahkan modal kepada pemilik aset. Sementara

buah dalam akad musaqah tidak berfungsi melindungi apa pun.

Karena ifu, seandainya seluruh pohon msak, buah tersebut

menjadi milik dua belah pihak.

Apabila kondisi ini terjadi, masing-masing pihak

berkalajiban mengelurkan zakat bagiannp kalau sudah mencapai

nishab. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, dan ditetapkan

oleh AsySyafi'i dalam bab muan'ah.
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Jika bagian masing-masing pihak tidak mencapai nishab,

kecuali apabila keduanya digabung, mereka tidak wajib zakat,

karena menurut pendapat yang shahih, hanya merger hewan

temak saja yang berpengaruh (terhadap zakat).

Cabang: Apabila salah satu sekutu (syaril) tergolong

orang yang tidak dikenai kewajiban zakat, seperti budak mukatab

dan kafir dzimmi, maka pihak yang lain berkewajiban zakat jika

bagiannya telah men@pai nishab. Demikian pendapat Ahmad dan

Malik.

Al-Laits berpendapat bahwa jika sekutunya penganut

Nasrani, informasikan padanya bahwa zakat wajib dikeluarkan dari

hasil kebun, kemudian setelah itu bagilah sisanya.

Menurut hemat kami, penganut Nasrani tidak wajib zakat.

Karena ifu, dia tidak mengeluarkan apapun dari bagiannya, seperti

halnya dia mengelola lahan tersebut seorang diri.

Abu Daud meriwayatkan dalam As-Sunan dari Aisyah rg,
dia menuturkan, "Dahulu Rasulullah S pemah mengutus Abdullah

bin Rawahah (ke Khaibar). Abdullah lalu menebang pohon-pohon

di kebun kurma ketika buahnya sudah matang sebelum

dikonsumsi. Kemudian, beliau memberikan opsi kepada Yahudi

I(haibar, apakah mereka akan mengambil tebangan itu atau

diserahkan kepada mereka unfuk dihifung zakakrya sebelum

buahnya dikonsumsi dan dipisahkan."

Jabir menjelaskan, Ibnu Rawahah menebang kebun kurma

itu seharga 40 ribu wasaE, dia beranggapan ketika hnu

Rawwahah memberikan opsi kepada Yahudi, mereka mengambil

buah tersebut dan dikenai beban kewajiban 20 ribu wasaq.
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Cabang: Penggarap (atau pekeria) adalah pihak 5rang

dipercaya. Pemyataan penggaraplah yang dimenangkan ketika

terjadi klaim kenrsakan dan gugatan khianat, karena pemilik aset

telah mempercayai penggarap dengan menyerahkan aset itu
kepadanya. Penggarap lahan sarna dengan pelaku akad

mudhanbah.

Jika penggarap diduga berbuat jahat, maka hendaknya dia

disumpah. Apabila pengkhianatannya tertukti benar berdasarkan

pengakuan (ikrar), bukti, atau penolakan strmpah, maka difugaskan

seorcng pengawas unfuk mengonbol pekerjaannya. Jika fidak

mungkin menjaganSn, sanralah orang unh.rk menggatap lahan

tersebut dengan upah yang diambil dari aset penggarap. Demikian

ini pendapat Ahmad.

Para sahabat Malik berpendapat lain, posisi penggarap

lahan udak boleh diganti pihak lain, melainkan ia perlu tenrs

diawasi, karena tindakan fasiqnya tidak menghambat pemenuhan

jasa yang diinginkan darinya. Pemenuhan jasa pengelolaan lahan

berasal dari pihak penggarap, karena di satu sisi tidak ada jaminan

dia tidak akan meninggalkan lahan, dan di sisi lain pekerjaannya

tidak dapat dipercaya. Namun, kita juga tidak mengatakan bahwa

pemilik aset berhak membatalkan akad musaqahtersebut.

Dalam kasus ini, pemilik aset hanya tidak dapat menjaga

asetnya dari sikap khianat penggarap lahan, karena ifu
tugaskanlah orang lain untuk mengerjakannya dan menyerahkan

kepercayaan padanya. Penggarap tdak jarang berhalangan

menjalankan amanah. Pemilik aset tidak hanrs mempercayain5n

dan memutuskan unfuk mem-faal<h akad tanpa didorong tindakan

khianat, karena tidak terdapat kerugian pada pihak pemilik aset.

Sementara dalam kasus ini, dia telah kehilangan asetnya.
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Cabang: Apabila penggarap tidak mempu menggarap

lahan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, namun dia

tetap menjaga amanat, pengelolaan lahan dikerjakan pihak lain

tanpa melepas kewenangan penggarap terhadap lahan tersebut.

Tugas menggarap lahan tetap menjadi tanggung jawabnya, dan

kanrenangan penggarap terhadapnya tidak akan berdampak

negatif.

Jika penggarap tidak mampu mengelola lahan secara total,

maka dia perlu menunjuk pihak lain untuk menggantikan

posisinya. Dalam dua kasus ini, biaya menyeM/a orang lain

dibebankan pada pengg?Ep, karena dia berkalajiban menunaikan

fugasnya, dan ini bagian dari pemenuhan tugas.

Cabang: Apabila dua belah pihak bersengketa mengenai

bagian yang disyaratkan bug, penggarap, mereka saling

bersumpah. Demikian halnya jika dua belah pihak bersengketa

tentang penanganan musaqah pohon tertentu -Ahmad dan para

sahabakrya sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hamid- menandaskan,

yang dimenangkan adalah pemyataan pemilik aset.

Malik berpendapat bahwa yang dimenangkan adalah

pemyataan penggarap, sama seperti ketika tidak te4adi sengketa,

karena penggarap merupakan faktor penyebab yang paling kuat

dalam menenfukan keberhasilan pengelolaan lahan.

Cabang: Apabila penggarap melarikan diri, maka

hendaknya pemilik aset melaporkan perkara itu kepada hakim

untuk menentukan penggantinya. Jika buahnya telah tumbuh,
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maka bagian penggarap dijual sekadar orkup unfuk membayar

kebufuhan sisa pengelolaan lahan dan menyann pekerja lain.

Apabila unttrk memenuhi kebuhrhan ihr, perlu meniual

seluruh bagian penggarap, di sini terdapat beberapa hukum. Jika

pemilik aset memilih unh.rk mempertahankan musaqah, akad ini

tidak batal karena telah mengikat. Hendaknya dia memohon izin

kepada hakim unfuk menufup seluruh biap tersebut dari buah

png dipanen, dan mengambil ganti dari nafloh png telah dia

kehnrkan.

Jika pemilik aset tidak mampu meminta izin kepada hakim,

lalu menalangi seluruh biaSn png dibutuhkan untuk mengelola

lahan, dan mengangkat saksi bahwa biaya yang dikeluarkanqa

hanrs dikernbalikan oleh pihak penggarap, maka dia befiak
mendapatkan ganti -menurut salah safu dari drn wajh- karena

dia dalam kondisi terdesak. Demikian pendapat Ahmad dan para

sahabatrya.

Hanya saja, jika hakim mengetahui pemilik hakim tidak

mempunyai aset lain, dan dapat mengusahakan peminjaman dana

dari Baiful Mal atau sumber keuangan lainnya, maka dia perlu

melakukan itu. Apabila hal ini tidak mungkin dan dia mendapati

pihak yang bersedia mengelola lahan ifu dengan upah secara utang

sampai tumbuhnya buah, maka langkah ini harus dilalilkan.

Apabila hakim tidak menemukan solusi di atas, pemilik aset

berhak membatalkan akad musaqah. Adapun terkait kasus

penggarap yang meninggal dunia, hakim tdak mencarikan

pinjaman karena tanggungan penggarap telah gugur.
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Ahmad berpendapat, bahwa apabila penggarap melarikan

diri, pemilik aset berhak membatalkan musaqah, karena ia akad

yang diperbolehkan Ua'd.

Cabang: Apabila penggarap meninggal dunia, maka

hakim hendaknya mempekerjakan pihak lain unhrk mengelola

lahan musaqah dengan upah yang diambil dari harta

peninggalannya. Jika penggarap tidak memiliki tirkah dan

berhalangan mempekerjakan orang lain untuk melanjutkan

musaqah, pemilik aset berhak membatalkan akad. Sebab,

penggarap berhalangan memenuhi objek yang diakadkan,

sehingga terjadilah pembatalan akad.

Kasus ini sarna dengan orang yang berhalangan

menyerahkan pembalnran sebelum serah-terima. Hukum

selanjutnya sarna dengan hukum penggarap yang melarikan diri.

***

Bab: Muzara'ah

Asy-Syirazi *x berkata: Tidak boleh melakukan

akad muzara'ah pada lahan yang tidak berpohon.
Demikian ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Sulaim bin Basysyar bahwa Rafi' bin Khudaij
berkata, *Dulu pada masa Rasulullah ,$ kami selalu

melakukan mukhabarah.' Dia menuturkan: Suafu saat

seorang bibi Rafi' menemuinya lalu berkata,
"Rasulullah # melarang praktik yang bermanfaat pada
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kami (malrsudnya, mul<habarahl. Ketaatan kepada Allah
dan Rasut-Nya jauh lebih bermanfaat bagi kami."

Kami pun bertanya 'Apakah ihr?" Rafi' bin
Khudaii menjawab, 'Rasulullah # pemah bersaMa,

*ofio, t&.r';b ?:rf xiuk a
# r;+.,r)F)'r::

'Siapa aja 5nng mempwryni lahan, hendalmga

dia melakulran akad muan'ah, dan iangan
menyetnkanrya, dengan imblan sepertiga,
*perenpat, atau dengan malranan dalam iwilah
tertenfu'-"

Adapun jika lahan itu berada di antara
perkebunan yang sistem irigasinya menyafu dengan
kebun tersebut, di sini terdapat beberapa
pertimbangan; Apabila kebun kurma ini luas, sementara
lahannya sempit, maka kebun kurmanya boleh
diberlakukan akad musaqah sementara lahannya

diberlakukan akad muara'ah- Ketenfuan ini sesuai

dengan hadits yang diriwaptkan oleh Ibnu Umar RA
bahwa Nabi $ mempekeriakan penduduk Khaibar

dengan imbalan separuh hasilnya bempa buah dan biji-
bijian.

Apabila pemilik aset melalukan akad mu.ara'ah
pada lahan tersebut, kemudian melakukan akad

musaqah pada lahan kurma, akad muzzra'afi tersebut
fidak sah. Sebab, muara'afi boleh dilakukan mengihrti
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hukum musaqah karena unsur kebufuhan. Dalam kasus

ini, sebelum terjadi musaqah tidak terdapat unsur

kebutuhan.

Apabila muzeta'ah te4adi setelah musaqah' dalam

hal ini terdapat dua waih:

Pertama, akad ini tidak sah karena dia telah

memisahkan muzera'ah dengan akad yang lain- Jadi,

kasus ini mirip dengan mendahulukan muara'ah-

Kedua, akad muzan'ah Pasca musaqah

diperbolehkan. Kedua akad ini dapat berlangsung bagi

pihak yang sedang melakukan musaqah. Apabila dia

melakukan akad keduanya berikut musaqah, dan

menyamakan kompensasingo, praktik ini
diperbolehkan. Dasamya yaitu hadits bahwa Nabi $
mempekerjakan penduduk Khaibar unfuk menggarap

pertanian di sana dengan imbalan separuh buah dan

hasilnya-

Apabila imbalan dua akad ini dibedakan, di sini

terdapat dua waih:

Pertama, hal tersebut boleh. Demikian pendapat

yang shahih, karena ia dua akad lrang berbeda,

karenanya sah-sah saia iika imbalan yang diterima
berbeda-beda.

Kedua, fidak boleh, karena iika ada selisih nilai
kompensasi akan memunculkan perbedaan, sehingga

satu akad tidak dapat mengikuti hukum akad yang lain-
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Sebaliknya, jika kebun kurma tersebut sedikit
sedangkan lahan kosongnp luas, dalam hal ini iuga
terdapat drn w-ajh:

Pertama, boleh karena tidak mungkin mengairi
kebun kurma tersebut tanpa mengairi lahan ini, jadi

sama dengan lahan lpng luas.

Kedua, tidak boleh, karena lahan kosongnya lebih
luas. ndak boleh sesuatu lpng lebih banyak mengikuti
yang lebih sedikit.

Penjelasan: Hadits Rafi' bin Khudail diriwaptkan oleh Al

Bukhari dan Muslim, dengan redaksi, "Kami penduduk Anshar

llang memiliki lahan yang paling luas. Kami sering menyanrakan

lahan dengan imbalan sekian untuk kami dan sekian untuk mereka

(penyaua). Tidak jarang kami mengeoralikan ini dan tdak

mengecualikan yang lain, lalu kami dilarang melakukan praktik ini.

Sementara waraq, kami tidak dilarang."

Dalam redaksi Al Bukhari disebutkan, "Kami penduduk

bumi yang paling banyak memiliki aset. Kami biasa menyewakan

lahan di suatu daerah di mana sebagian hasilnya menjadi hak

pemilik lahan." Rafi' menuturkan, "Terkadang pengelolaan lahan

ini gagal, dan lahannya diserahkan; dan kadang lahan itu gagal,

dan hasilnya diserahkan, lalu kami dilarang melakukan ini.

Sementara emas dan perak belum ada saat ifu-"

Dalam redaksi hadits Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i

tercantum, "Dahulu pada masa Rasulullah $ orang-orang biasa

mempekerjakan dengan imbalan hasil dari madzi5nnad aliran anak

sungai, dan berbagai jenis fumbuhan lainnya- Karena itu, kadang
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yang satu rusak sementara yang lain fumbuh dengan sehat; tidak

jarang sahr tumbuh dengan sehat yang lainnya rusak. Saat itu

orang yang mengenal penyau.raan semacam ini. oleh sebab ihr,

praktik demikian dilarang. Adapun pengelolaan sesuahr yang

diketahui dan mendapat jaminan, ifu tidak masalah."

Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari, dan An-Nasa'i, dari

Rafi', dia menuturkan: Dua pamanku menceritakan kepadaku

bahwa pada masa Rasulullah SAW mereka sering menyewakan

lahan dengan imbalan hasil yang dipetik dari sungai kecil dan

sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik lahan. Rafi' melanjutkan,

"Nabi # lalu melarang perbuatan tersebut."

Dalam riwayat Ahmad tercanfum, "Orang-orang biasa

menyewakan perkebunan pada masa Nabi $ dengan imbalan dari

madziSat, hasil kebun, dan sebagian jerami. Rasulullah $ lalu tidak

menyrkai penye\ /aan kebun dengan imbalan seperti ini, dan

melarangnya."

Tinjauan bahasa: l{ata al mada5nnar(rJurii(l). Al Qadhi

Iyadh meriwayatkan dari sebagian periwayat, al madzayanat,

dengan mem-fathabkan huruf dzal pada selain Shahih Muslim.

Madzayanaladalah tanaman yang fumbuh di pinggiran sungai dan

tepian aliran air. Kata ini bukan berasal dari bahasa Arab,

melainkan bahasa Suryani. Makna asli kata madzayanal yaitu

"aliran air" lalu tanaman yang fumbuh di daerah tersebut

dinamakan dengan nama tempat tumbuhnya.

Keterangan ini sesuai dengan informasi yang tercantum

pada sebagian riwayat "Mereka mempekerjakan dengan imbalan
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madat/anad " mempakan benhrk maiaz mutal ditinjau dari

hubungan penamaan sesuatu yang dengan nama tempatrya.

Sedangkan lata al afii'a (rqltl) merupakan jamak mb'

Qi), artinya "sungai kecil," sama seperti kata [a; yang jamaknya

,8i1.

Hukum pasalt Al Hafizh hnu Hajar merir,rnptkan dalam

Al Fath Al Bari dari jumhur bahwa larangan tersebut diamhkan

pada tindakan pengelolaan lahan yang menimbulkan gharar dart

ketidakjelasan. Larangan dalam hadits ini bukan berarti

Rasulullah $ melarang penyq /aan lahan secaftr mutlak, bahkan

sekalipun dengan kompensasi emas dan perak.

hnu Hajar melanjutkan, kemudian jumhur berbeda

pendapat tentang hul<um menya,,r;akan lahan dengan imbalan

sebagian hasil atau biji yang dihasilkan darinya.

[Jlama Snng memperbolehkan praktik di atas, menafsirkan

hadits-hadits larangan tersebut pada hukum makruh bnzih.

Sementara ulama yang tidak memperbolehkan memberi imbalan

pengelolaan lahan dengan sebagian hasilnya menegaskan,

larangan penyewaan lahan ini diarahkan pada kondisi ketika

pemilik lahan mensyaratkan safu bagian lahannya atau dengan

syarat tumbuhan di tepi sungai bagi pemilik lahan, karena ini

mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan.

Dalam riwayat Rafi' dari Al Bukhari disebutkan, "Tidak

masalah menyewakan lahan dengan imbalan dinar dan dirham."

hnu Hajar menjelaskan, "Bisa jadi Rafi' berkata demikian

berdasarkan ijtihadnya. Mungkin juga pengetahuan tersebut

berdasarkan riwayat yang menetapkan tentang bolehnya praktik
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tersebut, atau pengetahuan bahwa larangan menyewakan lahan

tidak berlaku mutlak, melainkan jika imbalannya tidak diketahui

dan sebagainya."

Berdasarkan beberepa keterangan di atas dapat

disimpulkan, bolehnya menyauuakan lahan dengan imbalan emas

dan perak. Keterangan bahwa riwayat tersebut marfu'merujuk
pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i

dengan sanad yang shahihbersumber dari Raft', dia berkata:

*c:it
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"Nabi $ melarang muhaqalah dan mwabanah." Rafi' bin

Khudaij menlntakan, "Hanya tiga orang yang boleh melakukan

muzara'ah Orang yang punya lahan, orang yang diberi lahan, dan

orag yang menyevua lahan dengan emas atau perak." Akan tetapi,

An-Nasa'i menjelaskan dari perspektif lain bahwa hadits marfu'

dari Rafi' menyebutkan larangan muhaqalah dart muzabanah;

sementara hadits lainnya telah disisipi pemyataan Sa'id bin Al

Musa347ab.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang secara

zhahir menjadi dalil tentang pencabutan ketentuan ini. Yaihr,

hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, bahwa para pemilik kebun pada

masa Nabi $ sering menyewakan kebun mereka dengan imbalan

sisa hasil panen, tanaman yang fumbuh di sekitar pohon yang

terangkat oleh aliran air. Datanglah beberapa orang menemui
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Rasulullah # y*S bersengketa pada sebagian praktik tersebut.

Akhimya, beliau melarang mereka menyauuakan kebun dengan

imbalan tersebut. Beliau bersabda,

.#ti.-^lilq t:?t
"sewalah lahan ,nnnu^' ,-;;:-* o* *r*" Hadits

ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i.

Hadits ini mengindikasikan keharaman muzara'ah yxrg

mengakibatkan gharar dan ketidakjelasan dan mengharuskan

musyajamh. Demikian penafsiran sejumlah hadits yang berisi

tentang larangan mukhabamh yang dipraktikkan oleh Nabi $ di

Khaibar. Seperti halnya ketbrangan bahwa Nabi $
melangsungkan akad ini sampai beliau wafat, dan terus dilanjutkan

oleh beberapa orang sahabat.

Keterangan di atas dikukuhkan oleh penjelasan Rafi' dalam

hadits ini dengan bolehnya muzaft,M atas sesuafu yang diketahui

dan terjamin. Tidak masalah dengan bolehnya muzzta'ai dengan

imbalan bagian tertenfu, sesuai hadits Usaid bin Hudhair, dia

berkata, "Dahulu apabila seorang dari karni tidak membutuhkan

lahannya atau membufuhkannya, dia akan memberikannya (pada

orang lain untuk dikelola) dengan imbalan setengah, sepertiga,

atau seperempat; dan mensyaratkan tiga hal Tanaman yang

tumbuh di aliran sungai kecil, biji-bijian yang masih tersisa pada

gabahnya setelah digiling (qashshamhl, dan tanaman yang tumbuh

di aliran air. Dia bekerja dengan sangat keras, dan memperoleh

manfaat darinya. Datanglah Rafi' bin Khudaij menghampiri kami,

dia berkata, 'Nabi,$ melarang perkara yang mendatangkan

manfaat bagimu; ketaatan kepada Rasulullah $ lebih bagimu.

L-
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Beliau melarang kalian dari (pengelolaan) s!rur-mayur'." Hadits

riwayat Ahmad dan hnu Majah.

Demikian pula hadits Rafi' bin lftudaij yang diriwa5ntkan

oleh Abu Daud yang dalam sanadnya terdapat Bakar bin Amir Al
Baiili Al Kufi. Baka; bin Amir merupakan periwayat lang
bermasalah.

Rafi' menlntakan bahr,ra dulu dia pemah menggarap lahan.

Nabi S melerruati Rafi' png sedang mengairi lahan itu, lalu beliau

bertanya, "Kebun ini milik siapa? Dan, lahannya puntn siapa?'

Rafi' menjawab, "Kebunku dari benih milikku dan garapanku. Aku

mendapat bagian s€paruh dan bani fulan sebagian." Beliau

bersabda,

z 'z/''o'",Wf JL r"r\torj r$rf.djfi; -t*

'Kalian berdua telah melebihinSn. Kembalil<an lahan itu
pda pemilila5n dan ambillah biaSn Sang telah englau keluarkan.!'

Begitu juga hadits Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh

Abu Daud, dia berkata, "Rasulullah #h melarang mukhabarah."

Aku bertanya "Apa itu mukhabaralfl" T,aiid menjawab,

"Menggarap lahan dengan imbalan sepanrh, sepertiga, atau

seperempat hasilnyia. "

Hadits ini mengindikasikan larangan mul<habarah dengan

imbalan tertentu. Mirip dengan beberapa hadits ini, yaifu hadits

Usaid yang menegaskan larangan mwara'ah dengan imbalan

bagian tertentu dan tidak ada batasan, berdasarkan pemyataan

Usaid. Akan tetapi, di satu sisi hadits tersebut tidak dapat me-

nasakh praktik yang telah dilalmkan Nabi @ di Khaibar. Praktik

tersebut terus berlangsung hingga beliau wafat, ditambah dengan
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ketetapan beliau untuk memberlakukan praktik ini kepada

sejumlah sahabat.

Di sisi lain, hadits-hadits yang berisi larangan ini tidak dapat

di-nasakh oleh praktik dan ketetapan Nabi $ karena larangan

tersebut keluar di tengah berlangsungnya muamalah, serta

pencabutan sejumlah sahabat terhadap riwayat yang melarangnya.

Kompromi kedua dalil ini mesti dilakukan.

AsySyaukani menyatakan, "Larangan tersebut diarahkan

pada pengertiannya yang bersifat majaz, yaifu hukum makruh."

Dia menambahkan, AsySyafi'i mengatakan: Sufyan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami, dia berujar, "Aku mendengar Amr bin

Dinar berkata: Aku mendengar hnu Urnar berkata, "Kami sering

melakukan mukhabanh. Menurut kami, praktik tersebut tidak

masalah, sampai akhimya Rafi' bin Khudaij mengabarkan kepada

kami bahwa Rasulullah db telah melarangnya. Karena itulah karni

meninggalkan mukhabarah berdasarkan pemyataan Rafi'. "

Cabang: hnu Daqiq Al Id dalam kitabnya, $nrh Umdah

At Ahkam, berkenaan dengan hadits Rafi' bin Khudaij,

mengatakan: Hadits ini mengindikasikan boleh menyewakan lahan

dengan imbalan emas dan perak, sekalipun ada banyak hadits

yang secara umum melarang penyewaan lahan- Hadits ini

menafsirkan pesan urntrn hadits-hadits tersebut-

Selain itu, dalil yang dapat dipetik dari hadits ini, tidak

boleh mempekerjakan (iiarahl sesuatu yang tidak jelas jumlahnya di

saat akad, karena praktik tersebut bagian dari praktik iianh yang

terlarang. Seperti tercanhrm dalam hadits tentang larangan

menyewakan lahan madzayanaf-..dan setemsnya. Hal ini
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mengindikasikan bahwa ketidakjelasan dalam muamalah tidak
dapat ditoleransi.

AsySyafi'i menyatakan bahwa mul<habanh adalah
menyanrakan lahan dengan imbalan sebagian hasilnln. Sunah
Rasulullah # yur,s melarang praktik mukhabanhmengindikasikan
bahwa muam'ah tidak dipertolehkan, baik dengan imbalan
sepertiga, seperempat, maupun sebagian hasilnya. Demikian ini
karena pihak penggarap (muaril menerima lahan dalam keadaan
gundul, tdak berpohon dan belum ditanami, kemudian dia
membuka lahan pertanian. Tanaman bulon pohon.

Praldk yang semakna dengan muan'ah yratllrt ijanh.
seseorang udak boleh mempekerjakan orang lain unfuk
menjalankan suatu fugas tanpa imbalan jelas yang dikaahui dua
belah pihak, sebelum dia mulai bekerja, sebagaimana keterangan
dalam sunnah.

Setelah mempertolehkan penyewaan lahan dengan
imbalan emas dan perak, Asysyafi'i menyatakan: Apabira kebun
kurma terpisah dari lahan lainnya lalu seseorang menggarapnya
dan mensyaratkan penanarnan fumbuhan lain di dua tepian kebun
tersebut; dan di antara dua tepiannya terdapat banyak manfaat
seperti pelepah daun kurma, dalam kasus ini terdapat beberapa
tinjauan;

Apabila tanaman ini terpisah dari kebun kurma yang
mempunyai jalan tersendiri yang bisa dilewati atau sumber air yang
dapat digunakan sebagai air minum, bukan pemandangan yang
memperindah kebun tersebut dan sumber air minum tersebut juga
bukan pemandangan yang indah, maka dia tdak boleh
menggarapnya; namun boleh dilakukan akad ijarah. Sebab, praktik
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ini mempunyai hukum muara'ah, bukan hukum menggarap

pohonnya, baik lahan kosongnya luas maupun sempit-

Berpijak dari statemen di atas, menunrt kami, Imam Asy

Syafi'i memperbolehkan muzam'ah pada lahan kurma yang masih

kosong karena mengikr'rti hukum muzara'ah.

AsySyafi'i menyatakan tentang musaqah, "Apabila lahan

kosong ini berada di antara rerimbunan perkebunan kurma, ia

boleh diberlakukan akad musaqah, sama seperti diperbolehkan

pada pohon kurma. Jika lahan kosong ini terpisah dari kebun

kurma dan memiliki jalan lain ke arah sana, ia tidak diperbolehkan

musaqah dan tidak sah, keorali melalui proses penyev/aan, baik

lahan kosong ini luas maupun sempit." Mengenai afuran praktik

ini tidak ada ketenfuan khusus, selain keterangan yang telah aku

kemukakan di depan.

Al Mawardi menuturkan: Apabila mukhabanh berarti

penyewaan lahan unfuk ditanami dengan imbalan sebagian hasil

panennya, ia dibagi menjadi dua macam: Mukhabarah yang para

ahli fikih sepakat membatalkannya dan praktik yang

diperselisihkan;

Pertama, praktik yang disepakati batal, yaitu mukhabarah

yang imbalan masing-masing pihak diambilkan dari hasil pertanian

lahan yang terpisah dari bagran rekannya. Misalnya, salah sahr

pihak berkata, "Aku melakukan al<ad muzaniah padamu untuk

mengelola lahan ini dengan ketentuan hasil kebun yang tumbuh di

madzayanaf menjadi milikku, sedangkan hasil kebun dari hasil

irigasi dan pinggiran sungai menjadi milikmu." Atau, "Hasil panen

dari lahan yang disiram dengan air hujan menjadi milikku,

sedangkan hasil penen dari lahan yang disirami dengan timba

menjadi milikmu." Praktik muzara'ah ni batal. Para ahli Iiqih
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1.

sepakat menilainya .fasad(rusak), berdasarkan riwayat Sa'id bin Al
Musayyab dari Sa'ad bin Abu Waqqash. AqrSyafi'i kemudian

mencantumkan hadits tersebut.

Kdua, praktik muzan'ah yang masih diperdebatkan para

ulama. Praktiknya, seseorang melakukan al<ad muaniah lahannSn

dengan ketenfuan penggarapan lahan dilakukan oleh pekerja,

tanah milik hrannya, dan benih dari dua belah pihak atau salah

satu pihak sesuai syarat mereka: Hasil panen dari perkebunan ini

dibagi dua dalam iurnlah tertentu seperti setengah, sepertiga, atau

seperempat. Slnrat ini diberlakukan agar penggamp lahan

memperoleh bagiannSn atas pekerjaannSn; pemilik lahan

mendapat bagian karena diahh fuan tanahnya. Muamalah seperti

ini dinamakan mul<habnh.

Muan'ah yang diperdebatkan para ahli fikih terbagi dalam

tiga pendapat:

Madzhab AsyrSyafi'i menlntakan bahwa praktik mwara'ah

ini batal, baik benih tanaman disyaratkan berasal dari

penggarap atau dari pernilik lahan. Pendapat ini

dikemukakan oleh sejumlah sahabat seperti Abdullah bin
(Jmar, Jabir bin AMullah, Rafi' bin Khudaij rg, dan

kalangan tabiin seperti Sa'id bin Jubair dan llaimah.

Sementara dari kalangan ahli fikih yaihr AsySyaf i, Malik,

dan Abu Hanifah.

Muzara'ah seperti ini boleh, baik benih tanaman

disyaratkan berasal dari penggarap lahan atau dari pemilik

lahan. Pendapat demikian bersumber dari para sahabat

seperti Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin

Mas'ud, Sa'ad bin Abu Waqqash, dan Mu'adz bin Jabal;

dari kalangan tabiin seperti Sa'id bin Al Musayyab,
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Muhammad bin Sirin, dan Abdurrahman bin Abu laila;

sedangkan dari kalangan ahli fikih seperti Ats-Tsauri, Abu

Yusuf, dan Muhammad.

3. Apabila benih tanaman disyaratkan bersumber dari pemilik

lahan, muana'ah sepertt ini tidak boleh. Jika disyaratkan

benih dari penggarap, muara'ah ini boleh. Demikian

menunrt madzhab Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin

Rahawaih.

Ulama yang memperbolehkan muara'ah berargumen

dengan riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa Nabi S mempekerjakan penduduk Khaibar untuk

menggarap perkebunan di sana dengan imbalan separuh hasil

panennya, baik berupa buah kurma maupun biji-bijian.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia

berkata: Aku bertanya kepada Thawus, "Abu Abdurrahman, andai

saja engkau tinggalkan praktik mukhabarah, karena mereka

mengira Nabi ,$ melarangnya." Thawus menjawab, "Amr,

sahabat yang paling alim, Ibnu Abbas, mengabarkan padaku

bahwa beliau tidak melarangnya. Akan tetapi, beliau berkata,

'Sunggwh, seomng dai kalian memberi saudaranya iauh lebih baik

darinya, daripada dia mengambil bagian tertenfu'."

Selanjutnya, dalil pembatalan mtaam'ai tercanfum dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibnu Umar. Ya'la bin

Hakim meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rafi' bin

Khudaij menuturkan: Kami sering melakukan mukhabarah sampai

akhimya beliau $ bersabda,
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Pr$,rti4ri
*Siapa aja 5nng memiliki lahan hendaHah menanaminSm

atau memberlahtl<an ahd muam'ah pada saudann5m; dan
jangan menyewal<ann5a dengan imbalan sepertiga, seperempt,
atau dengan malanan dalan junlah tertenfu."

Abu Khutsaim meriuayatkan dari Abu Az-Zubn dari Jabir,
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bereaMa,

* (^f-!, Vrt t'r( li Uk U

.It 'U ,.1'--. ;tr*
,,

,i;:;It L$ t A
to I zz.9,y)t

'SiaF aja Sang frdak meninggalkan pnktik mukhabanh,
sunguh dia telah mangizinkan dad Allah dan Rasul-

Ntn-'

Alasan lain, pohon lnrma sah diberlalqrkan al<ad ijanh,
namun Udak sah mengelolanya dengan imbalan sebagian hasilnya.

Begitu pun lahan, ketika dia boleh diberlalnfian akad iiarah maka

dia tdak boleh diberlakukan akad mukhabanh. Demikian
beberapa dalil dua pendapat di atas, lrang mengesahkan dan

membatalkan mul<habamh.

Argumen berikutr5a dalildalil yang mengesahkan

mukhabanh didukung oleh praktik penduduk sejumlah kota besar,

karena kondisi danrrat lrang memaksa. Keterangan yang

dikemukakan di atas bisa jadi berlalu sesuai penafsiran Zaid bin
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Tsabit; ditambah lagi dengan pemyataan Abdullah bin Abbas

bahwa keabsahan mukhabarah lebih utama dari pada rusaknya

yang didukung oleh beberapa dalil dalam praktik musaqah darr

mudharabah.

Dari perdebatan dua kubu yang pro dan kontra dengan

praktik muzam'ah tampak satu benang merah bahwa dalil

pelarangan praktik tersebut adalah dominannya unsur

ketidakjelasan dan ghanr.

Kemudian, falsafah atheis yang menumbuhkan humanisme

temyata telah membunuh beragam motivasi, menghambat

kebebasan, dan menjadi alat pembungkam nalar sehingga manusia

tidak dapat berpikir dengan jemih. Kondisi inilah yang membuat

kita sangat bufuh memahami hakikat syariat.

Cabang: Al Bukhari mengutip pemyataan Abu Ja'far,

"Tidak ada satu keluarga pun di Madinah kecuali mereka

melakukan mwara'ah dengan imbalan sepertiga atau seperempat

hasilnya. Di antara sahabat yang melakukmt muzara'ah yaifu Ali,

Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, N Qasim, Urwah,

keluarga Abu Bakar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin."

Di antara kalangan tabiin yang sependapat dengan praktik

di atas yaifu Sa'id bin Al Musayryab, Thawus, Abdurrahman bin Al
Aswad, Musa bin Thalhah, Az-Zrhri, Abdurrahman bin Abu I aila

beserta puhanya, Abu Yusuf, dan Muhammad. Keterangan ini

diriwayatkan dari Mu'adz, Al Hasan, dan Abdurrahman bin Yazid.

Al Bukhari melanlutkan, Umar pemah mempekerjakan

orang-orang dengan ketenhran jika benih berasal dari Umar, beliau

berhak memperoleh separuh hasilnya. Sebeliknya, jika benih
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tanaman ini berasal dari pihak penggarap, mereka juga mendapat

bagian yang sama.

Namun, beberapa orang tabiin seperti lkrimah, Mujahid,

An-Nakha'i, dan Abu Hanifah memaknrhkan praktik tersebut.

Diriwaptkan dari Ibnu Abbas, dua praktik tersebut. AsgrSyafi'i

memperbolehkan muzara'ahterhadap lahan yang berada di antara

perkebunan kurma, bila lahan kosong tersebut lebih sempit.

Jika lahan kosong ini lebih luas, dalam hal ini terdapat dua

wjh. Pelarangan muzara'ah pada lahan kosong berdasarkan

yang diriwayatkan dari Flafi' bin Khudaij, dia

menyatakan, "Pada masa Rasulullah # ku-i biasa melakukan

mukhabnh...dan setenrsnya." Hadits ini telah disebutkan pada

beberapa pasal di depan.

Cabang: Apabila akad mencakup bar,rk syarat

muam'ah yang dipertimbangkan, akad tersebut tetap sah. Dalam

al<ad, muzaralah Udak berlaku l&$nr tiga hari. Para sahabat kami

berbeda pendapat, apakah dalam akad ini berlangsun1 khi9nr

majelis atau tidak?

Dalam kasus ini berlaku dua otmjh seperti ijamh.Pihak yang

bertransaksi boleh memperkuat akad dengan saksi, namun tidak

boleh mengukuhkannya dengan gadai dan penjaminan, karena

muzara'ah merupakan akad tanpa jaminan. Selanjutnya,

penggarap lahan mulai mengerjakan fugas 5nng telah disyaratkan.

Jika dia tidak menggarap lahan kurma tersebut hingga ia berbuah,

dia tetap mendapatkan bagian hasilnya. Demikian ini jika

p€nggarap dikategorikan sebagai rekanan (sprill.
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Tetapi, jika penggarap dikategorikan sebagai buruh (alrd,

dia tidak mendapatkan bagian apapun. Pemilik aset berhak

meminta penggarap unfuk mengolah lahan tersebut secara paksa

karena akad tersebut telah terikat.

Jika penggarap ingin mengairi lahan yang lain selama masa

musaqah berlangsung, hal ini diperbolehkan dengan bagian yang

sama atau lebih rendah, sama halnya dengan iiarah. Penggarap

tidak boleh mengairi lahan lain dengan imbalan yang lebih besar

dari bagiannya, karena ia tidak berhak mendapat kelebihan.

Letak perbedaan antara musaqah di mana penggarap boleh

mengairi lahan lain dan mudharabah di mana penggarap tidak

boleh melakukan akad mudharabah aset yang lain, yaifu

pengelolaan pekerja dalam mudharabah merupakan pengelolaan

terhadap hak pemilik aset, karena akadnya tidak mengikat,

sehingga dia tidak berhak mengembangkan secara bebas.

Sementara itu, pengelolaan penggarap dalam musaqah merupakan

pengelolaan terhadap hak milik sendiri, karena akadnya telah

terikat, karenanya dia boleh menggantikan pengelolaannya.

Cabang: AsySyafi'i berkata, "Seluruh tindakan untuk

meningkatkan kualitas hasil panen seperti perawatan buah,

membuat saluran air, membersihkan dahan, pemupukan pohon,

membuang gulma yang memsak pohon kurma atau meracuni air

sehingga mengurangi hasil buah, semua ini boleh disyaratkan

dalam musaqah. Sedangkan pemagaran lahan tidak termasuk

usaha peningkatan kualitas hasil panen sehingga ia tidak layak

disyaratkan oleh penggarap."
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Apabila dikatakan: Jika untuk kebaikan lahan kurma perlu

dilakukan pemagaran; begitu pula perlu dibangun pagar yang

belum tersedia, pengadaan pagar ini tidak diperbolehkan dalam

musaqah. Pembangunan pagar juga bukan termasuk usaha unfuk

meningkatkan kualitas kebtrn kurrna, ia hanya untuk mencegah

orang yang masuk.

Tanggapan kami, pekerjaan !/ang dis5nratkan dalam

mus4ah ada empat ma@m:

1. Pekeriaan yang manfaatr5m ditujukan untuk buah, bukan

pohon kurrna, seperti pemupukan, pe,rnbersihan dahan,

penyerbukan, mernungut kurma mentah atau menjernur

kurma yang telah matang. Pekerjaan seperti ini boleh

diq,raratkan pada pihak penggarap. Pekeriaan ini dapat

diklasifikasikan dalam tiga kelompok.

Perbtna, pekerjaan yang urajib dilakukan sekalipun tidak

disyaratkan, yaifu pengelolaan yang menenfukan bagus-

tidaknya kualitas hasil penen, seperti proses penyerbukan

dan pemupukan.

Kdua, pekeriaan yang hanya wajib dipenuhi jika

diqpmtkan, lpifu pengelolaan yang dapat meningkatkan

kualitas buah, namun tanpanya hasil panen tetap baik,

seperti menyingkirkan pelepah dan menutupi buah.

Ketiga, pengelolaan lahan yang masih diperdebatkan

apakah wajib dilakukan bila diqpratkan atau tidak, yaitu

seluruh pengelolaan unfuk menyempumakan hasil panen,

seperti mengumpulkan dan mengeringkan hasil panen.

Dalam hal ini terdapat dua wajh.
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2.

a. Tidak diwajibkan kepada penggarap kecuali bila

disyaratkan karena hasil penen tetap sempuma tanpa

proses ini.

b. Pengelolaan ini wajib dilakukan tanpa disyaratkan,

karena buah tidak membutuhkannya, sekalipun dengan

proses tersebut hasil panen akan lebih sempuma.

Pekerjaan yang bermanfaat bagi pohon kurma, bukan

buahnya, seperti membuat pagar, menaburi pupuk,

membuat saluran air, dan menaikkan aliran sungai ke

lahan. Seluruh pekerjaan ini manfaatrya kembali pada

lahan kurma, bukan buahnya. Karena itu, pemilik lahan

tidak boleh mensyaratkan pekerjaan jenis ini pada

penggarap lahan.

Demikian pula pekerjaan sebagai bagian dari tugas-fugas

pengairan dengan kincir angin dan pertaikan aliran irigasi.

Apabila pemilik aset mensyaratkan pekerjaan ini pada

penggarap, syarat ini batal dan muaqahtya fasid.

Sebagian para sahabat kami menyatakan, syarat tersebut

batal namun musaqahnya sah, dianalogikan dengan syarat-

syarat tambahan dalam akad gadai. Menurut salah safu

pendapat, syarat tambahan dalam gadai ini batal, namun

akad gadainya tetap sah.

Jumhur ahli fikih memperrnasalahkan pendapat di atas,

karena dalam akad timbal-balik jika terdapat syarat yang

msak, maka akad ini batal, seperti syaraFsyarat yang rusak

dalam jual beli dan ijanh.

Pekerjaan yang bermanfaat bagi pohon kurma sekaligus

buahnya, seperti pengairan, penggalian, membuang gulma

3.
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yang membahayakan kebun kurma, dan pengelolaan lain
untuk merawat kebun kurma dan meningkatkan kualitas
buah yang menenfukan bagus-tidaknya buah, seperti
mengairi pohon kurma yang akamya tidak mudah meresap
air, seperti pohon kurma Bashrah. Seluruh syarat-syarat ini
berlaku sama.

Berkenaan dengan pensyaratan pengelolaan di atas, para
sahabat kami mempunlni ttga wajh;

Perhrna, pengelolaan ini wajib dipenuhi oleh penggarap

dengan adanya al<ad muagah. Pensyaratan pemilik lahan
tefiadap hal-hal ini unfuk mempertegas tercapainya
perauatan kebun dan peningkatan kualitas buah.

Kedt-a, pengelolaan ini wajib bagi pemilik lahan kurma, dan
penq,raratan kepada penggarap membatalkan akad, karena
perawatan lahan dengan menjaga kualitas kebun kurma
lebih khusrrs daripada perawatan dengan menjaga kualitas
buah.

Ketiga, boleh mensyaratkan pekerjaan ini kepada
penggarap, karena pengelolaan ini dapat meningkatkan
kualitas buah. Selain itu, boleh juga disyaratkan pada
pemilik kebun kurma, karena dia dapat menjaga kualitas
kebun. Dua syarat ini tidak menafikan akad musaqah.

Sebab, syamt pada penggarap mengikatnya, begitu juga
syarat pada pemilik lahan juga mengikakrya.

Apabila salah safu pihak menyatakan syarat tersebut, maka
dia tidak mengikat salah satu pihak. Penggarap hanya
berkeurajiban melaksanakan seluruh ketenfuan akad atau
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sebagian syarat-syaratnya. Sementara pemilik kebun kurma

tidak diharuskan untuk mengembangkan asetnya.

4. Pekerjaan yang manfaatnya tidak ditujukan bagi pohon

kurma dan buahnya, seperti mensyaratkan penggarap

unfuk membangun gubuk, atau membantunya selama

sebulan, atau mengairi kebun yang menafikan akad dan

menghambat keabsahannya. Pekerjaan ini tidak

berhubungan dengan musaqah dan tidak berkaitan

langsung dengan kebaikan lahan.

Cabang: AsySyafi'i memaparkan, Rasululluh #
melakukan akad musaqah perkebunan Khaibar. Penggarapnyia

adalah para pekerja Khaibar, tidak ada pekerja Nabi $ di sana

selain mereka.

Oleh karena itu, ketika pemilik lahan boleh melakukan akad

musaqah lahan miliknya dengan syarat dikerjakan oleh para

penggarap yang berada di kebun, karena pemilik kebun rela

dengan hal tersebut, maka dia pun boleh mensyaratkan budak

yang tidak berada di dalam kebun untuk menggarapnya. Sebab,

pekerjaan orang yang berada di dalam kebun dan di luar kebun

sama saja.

Apabila musaqah ini tidak diperbolehkan kecuali jika pihak

yang terlibat dalam musaqah mengerjakan seluruh hrgasnya, maka

dia tidak boleh mempekerjakan seorang budak pun di sana.

Bolehnya dua perkara ini, menurut kami, lebih kuat. Wallahu

a'lam.

Asy-Syafi'i menambahkan, nafkah budak sesuai syarat yang

ditetapkan dua belah pihak. Nafkahnya tidak boleh lebih tinggi dari
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upah mereka. Apabila para penggarap boleh bekerja unfuk pemilik
lahan tanpa upah, maka mereka juga boleh bekerja padanya tanpa
nafkah.

Cabang: Telah kami sampaikan di depan, menunrt
madzhab kami, dalam al<ad musaqah tidak berlaku khilnr syarat.

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, menumt mereka
yang berpendapat tentang keterikatan akad, seperti kalangan
Syafi'iyah; dan menumt pihak yang berpendapat bolehnya khiyar
syarat seperti kalangan Hanabilah. Sebab, apabila musaqah
dipe,rbolehkan, tenfu dia dengan sandirinya tidak membufuhkan
khgar, sekalipun dia terikat. Apabila salah safu pihak mem-fasak-
DV?, dia Udak mungkin menjalin akad dengannya. yaitu,

menggarap lahan tersebut.

Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa khiy* majelis
hanya berlaku jika musaqah diperbolehkan, sebagaimana

di depan. Apabila akad ini telah mengikat, dalam kasus
ini terdapat dua wmjh;

Perbma, khipr majelis tidak berlaku karena musaqah
merupakan akad yang tidak mensyaratkan adanya serah-terima.
Dalam akad seperti ini tidak berlaku l<hilnrsyarat, namun berlaku
khiyar majelis, seperti akad nikah.

Kdua, berlaku ldrilnrmajelis, karena musaqah merupakan
akad yang mengikat dan bertujuan memperoleh profit. Ia sama

dengan jual beli.

Cabang: Apabila penggarap mensyaratkan keterlibatan
budak pemilik lahan dalam penggarapan lahan, sama
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dengan syarat keterlibatan pemilik aset, karena pekerjaan mereka

sama seperti pekerjaannya. Kewenangan budak sama dengan

kewenangan tuannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan

para sahabatnya, selain Abu Al Khiththab. Abu Al tGiththabi

berpendapat, dalam kasus ini terdapat &n waih;

Pertama, syarat tersebut tidak boleh, karena sama dengan

syarat pemilik aset terlibat menggarap lahan, karena pekerjaan

para budak sama dengan pekerjaan fuannya; dan kewenangan

budak seperti kewenangan tuannya.

Kedua, syarat ini diperbolehkan, karena para budak

tersebut aset pemilik lahan. Karena ihl, budak boleh furut

menggarap lahan itu mengikuti hukum aset fuannya. Dia sama

dengan sapi pengangkut air. Sama seperti bolehnya melibatkan

budak dalam qiradh, dalam kasus pemilik modal memberikan

hewan sebagai kendaraannya. Sedangkan pemilik aset tidak boleh

dijadikan objek yang diikuti. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i,

Malik, dan Muhammad bin Al Hasan.

Apabila penggarap mensyaratkan para budak untuk terlibat

menggarap lahan, maka nafkah mereka dibebankan kepada dua

belah pihak. Apabila mereka menyebutkannya secara mutlak,

tanpa menyebutkan nafkahnya, maka nafkah dibebankan pada

pemilik aset. Demikian pendapat Ahmad dan para sahabatnya.

Malik berpendapat bahwa nafkah para budak ini

dibebankan pada penggarap lahan. Ia Udak seyogianya

mensyaratkan nafkah budak itu pada pemilik aset. Sebab,

pengelolaan lahan menjadi tanggung jawab penggarap; sedang

biaya pihak yang bekerja seperti nafkah para budak, dibebankan

pada pemilik aset.
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Menurut kami, budak-budak tersebut dimiliki oleh pemilik

aset, karena itu nafkah mereka dibebankan padanya, ketika akad

diucapkan secara urnum, sama dengan kasus seandainya fuan
mempekerjakan budaknp. Jika dia mensyaratkan nafkah pada

penggarap lahan, ini diperbolehkan. Namun, Udak boleh
mensyaratkan besarannya. Pendapat ini didukung oleh Ahmad dan
para sahabatnya.

Muhammad bin Al Hasan mengatakan: Dia disyaratkan

untuk menyebutkan besaran nafkah tersebut, karena dia telah
mensyaratkan sesuahr lrang Udak mengikatrln. Karena ifu,

besaran nafkah hanrs jelas, seperti qprat*yarat lainnla. unllahu
a'lam.
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KITAB UAIT^\H

Asy-Syirazi g berkata: Akad ijanh diperbolehlmn
terhadap seluruh manfaat yang mubah. Daliln3Ta firman
Allah Ta'ala,

*Kemudian jika merel<a menSrusul<an (anak-

anak)mu mala berikanlah imbalann5a kepada mqela."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Sa'id bin Al Musaygrab meriwayatkan dari Sa'ad
Radhiyallahu Anhu, dia mentrturkan, *Kami sering
menyewalran lahan dengan imbalan tanaman lrang
berada di tepian sr:ngai. Rasulullah $ lantas melarang
praktik ini, dan memerintahlran karni untuk
menyeurakannya dengan imbalan em.xi atau perak."

Abu Umamah At-Taimi meriwayatkan, dia berkata:
Aku bertanya pada Ibnu Umar: Aku berkata, 'Kami kaum

'"6A'{"3,GK;*5eE
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!/ang biasa menyewakan lahan dengan cara ini.
Sementara kaum lain yang lainnya beranggapan kami
fidak memiliki hujjah."

Ibnu Umar menanggapi, 'Bukankah kalian
bertalbiah dan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa?
Sungguh, pemah seorang pria menemui Nabi S, lalu
menan3nkan apa yang kalian padaku- Beliau
tidak langsung menjarrabnla sampai akhimya turun ayat,

effib1j43s&%*J;d
en)- tlP,-'

'Bukanlah suatu dosa bagimu mencari l<arunia
dari Tuhanmu-' (Qs. Al Baqarah [2]: 198). Beliau lalu
membacakan ayat ini-"

Ibnu Abbas meriwa3latkan bahwa Nabi ,$
bersaMa,

.i;l?Ht&?,
"Lakukan hijamah hel<am) dan

pada tul<ang hijamah (bekam)."

Selain ifu, kebufuhan terhadap jasa sarna dengan
kebutuhan kita pada barang. Ketika akad jual beli
terhadap barang diperbolehkan maka akad ijarah
terhadap manfaat sesuatu yang wajib diperbolehkan.

Pasal: Ijarah tidak diperbolehkan terhadap
manfaat yang diharamkan. Karena ia haram maka tidak
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boleh mengambil imbalan darinp seperti bangkai dan

darah.

Pasal: Para sahabat kami berbeda pendapat

tentang hukum mempekeriakan aniing terlatih.
Sebagian mereka berpendapat, menyewakan aniing
terlatih diperbolehlmn karena manfaatnSla dimubahkan,

sama seperti macan kumbang.

Ada yang berpendapat, bahwa aniing terlatih
fidak boleh disewakan. Ini pendapat shahih, karena

pemanfaatan anjing tdak diperbolehkan kecuali karena

kebufuhan, seperti unfuk berburu, meniaga peternakan,

dan segala tugas 1nng tidak bisa digantikan oleh selain

anjing selain dengan biaya.

DalilnSn yaitu saMa Razulullah $,

e
z oz A o. o

z,;t1 'jl * l=^r YI 0{ &l a
z 9l z

ou,t-i i;,f trl ,t,.
"Siapa fiia Wng meng(Wakan aniing, selan

anjing pemburu atau penjaga hewan temak, pasti wtiap
hai pahalanSra dihmngi dua qirath.'

Seluruh perkara yang dimubahkan karena

kebutuhan, tdak boleh mengambil imbalan darinya
seperti bangkai. Selain ifu, manfaat barang seperti ini
tidak diiamin dari ghashab- Hal ini mengindikasikan

bahwa ia tidak bemilai.
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Pasal: Para ulama berbeda pendapat tentang
hukum menyewakan hewan pejantan unfuk membuahi.
Di antara mereka berpendapat, bahwa praktik ini
boleh, karena pembuahan dari penjantan hasil
pinjaman diperbolehkan tentu ia pun diperbolehkan
melalui ijarah, seperti manfaat lainnya.

Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh.
Pendapat ini shahih, sesuai dengan keterangan yang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar rg, bahwa Nabi S
melarang uang hasil mengawinkan pejantan- Sebab,
tujuan dari penyewaan pejantan adalah unfuk
mengambil spernanya, yang menjadi asal
penciptaannya. Praktik ini haram, dan tidak bemilai.
Karena itu, tidak boleh mengambil imbalan darinya,
seperti bangkai dan darah.

Pasal: Para ulama berbeda pendapat tentang
hukum menyewakan dirham dan dinar unfuk menghias
kedai, dan menyewakan kayu unfuk mengeringkan
pakaian atau unfuk berteduh.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa boleh
menyewakan dirham, dinar, atau kayu unfuk keperluan
tersebut. Ia termasuk manfaat yang mubah karena ifu
boleh disewakan seperti manfaat yang lain.

Ulama lain berpendapat, barang-barang ini tidak
boleh disewakan. Ini merupakan pendapat yang shahih.
Sebab, dirham dan dinar tidak digunakan sebagai

hiasan, dan kayu bukan unfuk alat pengering baiu dan
tempat berteduh- Karena ifu, menyerahkan imbalan
untuk tujuan tersebut termasuk tindakan bodoh (safahl,
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dan mengambil imbalan darinya termasuk memakan
harta dengan cara batil. Manfaat barang ini dikenai
jaminan akibat ghashab, namun tidak dijamin akibat
alrad.

Penjelasan: Hadits Sa'ad bin Abu Waqqash diriwayatkan

oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Abu Daud dan Al

Mundziri tidak menanggapi hadits ini.

Ibnu Hajar dalam Fath Al hri berl<ata. "Para periwagnt

hadits ini tsiqah, selain Muhammad bin lkrimah Al MaLharmi.

Hanya hrahim bin Sa'ad yang meriwayatkan hadits dari

Muhammad bin lkrimah."

Sementara hadits Abu Umamah At-Taimi diriwayatkan oleh

Ahmad dan periwayat lainnya. Takhrii dan penjelasan hadits di

atas yang mecakup beberapa hukum telah diuraikan dalam Kitab

Haji.

Adapun hadits, *b6 3i * |,5 rf qK ,-Pt u " Siapa saja

yang menggunakan anjing, selain anjin; pemburu atau penjaga

hewan temak... 'diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadtya, N
Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dari hnu Umar.

Sedangkan hadits "melarang uang dari hasil pembibitan

pejanbn" diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i, dan

Abu Daud. Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id

Al l(hudri dengan redaksi, "Melarang menyauuakan jasa

pembibitan dengan pejantan dan pembuahan dengan kambing."

Disebutkan dalam Majma' ,42-hwa'id, seluruh perawi

Ahmad adalah periwayat yarry shahih, selain hrahim An-Nakha'i.

Beliau tidak mendengar hadits dari Abu Sa'id, menunrt

perhifunganku.
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I-ladits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Abdurrazzaq,

Ishaq dalam Musnadnya, Abu Daud dalam Al Marasil, dan An-

Nasa'i dalam bab Zira'ai namun trdak marfu'.

Dalil pembolehan iamh tercantum dalam Al Qur'an,

Sunnah, dan ijma'.

Dalil Al Qur'an seperti tertuang dalam firman Allah,

"kemudian jika mereka men5rusukan (anak-anak)mu maka

benkanlah kepda mqel<a." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

dan firman-Np,

3;fr i ie <,yT;A,iq 4:;y-j6

#.6c?y-ai$l -J # oy.Il,@ ai{( Lffi
'$4 # fi; #;y "&'ofr ,;c n tY

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) ifu berkata,

'Wahai aSnhku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

orang yang palin7 baik yang engkau ambil sebagai

pe.kerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'.

Dia (syuaib) berkata, 'sesungguhnya aku bermaksud ingrn

menikahkan engkau dengan salah seorang dai kedua anak

perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekeria

padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempumakan

sepuluh tahun, maka ifu adalah (suatu kebaikan) darimu'. " (Qs- Al

Qashash l28l 26'27L

Ibnu Maiah meriwayatkan dari Atabah bin Al Mundzir, dia

berkata: Kami berada di samping Nabi S. Beliau membaca surah

Thaassiin. Begitu sampai kisah Musa, beliau bersabda,
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"saungguhnSa Mua AS mempekerial<an diinya selama

dekpan bhun atau sepufuh bhun demi meniaga kemaluan dan

makanan bagi peruh3n."

Allah Taala berfirman, "Kemtdian kdwrtg mendapatl<an

dinding rumah tang hampir roboh (di negei itu), lalu dia

manqald<ann5n. Dia Mus) M<ab, Uila engl<au mau, niscaya

engl<au dapt meminta imhlan untuk rtu'. '(Qs. Al Kahfi llTl:771-

Dalil Sunnah tentang iianh. Dapat dibuktikan

kebenarannya bahwa Basulullah #t dan Abu Bakar pemah

mempekerjakan AMullah bin Al Uraiqith Ad-Daili, seorang

pentrnjuk jalan (ldarit orang yang secara alami mengetahui seluk-

beluk padang pasir dan pedalaman, mengenal dengan teliti

geografi negeri-negeri fuab) yang bertugas membimbing

perjalanan mereka ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah.

Dalam Shahih Al Bukhan bersumber dari Abu Hurairah

disebutkan bahwa Nabi $ bersabda,

c.&1 ,Ytt ry..t i;'#** (tT\:

;Lt ,trr) ,t'J?"ti t'; LG .trr3 ;i ;
lzo 1 .olol. )o io^ ,7 ,zo 1.oFl P.l t's Y e-r*"u lra-l
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"Tiga orang yang aku menjadi musuh mereka pada Hari

Kiamat: Orang yang membei karena aku kemudian berkhianat,

orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil

penjualannya, dan orang yang mempekerjakan buruh, begifu

selesai bekerja dia tidak membayar upahnya." Hadits dalam

masalah ini sangat banyak.

Dalil ijma' tentang iarah.Ahli ilmu pada setiap masa dan

seluruh masa telah menyepakati bolehnya iarah, kecuali

keterangan yang diriwayatkan dari Abdurrahman Al Asham, satu

sumber menyebutkan, ia bersumber dari Al Haqq Asham, bahwa

dia tidak memperbolehkan praktik ijarah karena mengandung

gharardan ijarah mengakadkan berbagai manfaat yang belum ada.

Seandainya pemyataan yang dikemukakan oleh Al Asham

benar, tentu akan banyak produk, tempat tinggal, toko, dan

telepon dengan berbagai jenisnya, yang menganggur. Sebab,

seluruh barang-barang ini yang selalu dibutuhkan sepanjang hidup,

dari dulu hingga kini -berpijak pada akad sewa-menyewa dan

timbal-balik jasa, seperti barter berbagai jenis barang yang

sebanding. Bahkan, tukar-menukar berbagai jasa, jauh lebih luas

jangkauannya, lebih sering intensitasnya, dan melibatkan lebih

banyak konsumen. Jasa yang diberikan lebih luas wilayahnya

dibanding barang dan perdagangan.

Berpijak pada ketentuan di atas, ijarah sama dengan jual

beli yang sah bila memenuhi empat mkun: Mu'jia musta'jir,

mu'ajir, dart ujrah.

Mu'jir, pihak yang menyerahkan jasa seperti penjual.

Musta'jir, orang yang membutuhkan jasa seperti pembeli.

Setiap orang yang sah penjualannya maka sah pula ijaralnya.
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Mu'ajir, seluruh jenis barang yang sah dimanfaatkan dan

esensin5n masih tetap, maka ia sah disewakan seperti rumah dan

lahan, jika objek pemanfaatannya bukan benda seperti pohon

kurma dan kayu. Seluruh jenis barang yang pemanfaatannya

sempuma berikut barangnya, tidak sah diberlakukan akad iiarah,

seperti dirham dan bahan makanan. Manfaat dirham hilang begitu

lepas dari kepemilikan, dan manfaat bahan makanan hilang setelah

ia rusak.

Sementara penyewaan dirham dan dinar sebagai hiasan

atau omamen, dan menyatakan bahan makanan unfuk

memperhifungkan besar takarannya, menurut para sahabat kami,

kasus ini terdapat dua wajh:

Pertama, iarah barang tersebut sah karena terpenuhinya

makna penyewaan dan tercapainya pemanfaatan barang

sementara barangnya masih tetap.

Kedua, ijarah tersebut tidak sah, karena penyewaan seperti

ini sangat jarang terjadi. Praktik yang sering terjadi justru

sebaliknya. Jadi, dalam kasus ini hukum yang lebih sering

(mayoritas) diposisikan sebagai maghlab(diungguli).

Alasan lain, berbagai manfaat yang dijamin dengan ijarahia

terjamin dan ghasha6. Sedangkan, manfaat dirham dan bahan

makanan tidak terjamin dari ghashab seperti menggelar kain di

atas kayu, maka ia tidak sah dijamin dengan iarah.

Begitu halnya seluruh barang yang manfaatnya berupa

barang, seperti pohon kurma dan pepohonan, karena manfaakrya

berupa buah. Buah merupakan barang yang hanya bisa

diberlakukan akad setelah ia ada. Karena itu, udak boleh

melakukan akad buah sebelum itu.
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Apabila seseorang menyewa barang-barang tersebut unfuk

manfaat yang dapat terpenuhi dan barangnya masih utuh, seperti

menyewa pohon untuk tempat berteduh atau sebagai tambatan

hewan temak, dalam kasus ini terdapat dua macamt

Pertama, mungkin saja pemanfaatan pohon seperti ifu hal

yang sering dilakukan, karenanya penyewaan pohon tersebut sah-

sah saja.

Kedua, penyewaan pohon unfuk fujuan tersebut tidak lazim

dan tidak berlaku di tengah masyarakat ('url. Karena itu,

ketenfuanya seperti pembagian drn wajh di atas.

Selanjutnya, apabila suafu akad difujukan pada barang, ada

beberapa tinjauan. Tidak jarang sebenamya yang disasar adalah

manfaat, karena imbalan (uirallt sebagai kompensasinya.

Konsentrasi terhadap barang ini dengan pertimbangan manfaat

selalu ada di dalamnya.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, bahwa akad hanya

tertuju pada barang bukan manfaat, agar dari barang ini terpenuhi

tujuan sebenarnya yaitu manfaat. Sebab, manfaat-manfaat ini

belum ada di kala akad berlangsung, karena ifu akad tidak boleh

ditujukan padanya.

Pandangan ini kurang tepat. Bukankah akad terhadap suatu

manfaat yang dilamin dalam tanggungan hukumnya sah walaupun

tidak disandarkan pada barang? Seperti seseorang yang

mempekerjakan orang lain unfuk melalukan sesuatu yang dijamin

dalam tanggungannya. Dengan demikian manfaat (jasa) haruslah

jelas dan diketahui, seperti halnya barang yang dijual harus jelas.

Jika jasa ini tidak jelas, ijarah pun tidak akan sah, seperti jual beli

barang yang tidak diketahui.
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Pengetahuan tentang suatu manfaat dapat dilihat dari dua

sisi:

Pertama, perkiraan pekerjaan sementara tidak diketahui

jangka waktunya.

Kedua, penenfuan jangka waktu sementara kadar

pekerjaannya belum diketahui. Penjelasan lebih lelas dua point ini

akan dipaparkan nanti.

AqrSyirazi g berkata: Pasal: Para ulama berbeda
pendapat tentang orang kafir yang mempekerjakan
seoftmg muslim dengan ijarah tertenfu.

Di antara mereka berpendapat, dalam kasus ini
terdapat dua pendapat, karena praktik ini adalah akad
yang mengkrangkeng hak seorang muslim. Jadi, sama
dengan jual beli budak muslim dari seorang kafir-

Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa
ijarah ini sah menurut safu pendapat, karena Ali
I{arramahullahu Wajhah pernah mempekerjakan wanita
Yahudi untuk menimba air, setiap timba dihargai
sebutir kurma.

Pasal: Iknh hanya dilegalkan bagi orang yang
diperbolehkan unfuk mengelola hartanya sendiri,
karena ijarah merupakan akad yang berorientasi profit-
Karena ifu, akad ini hanya sah bagl orang yang
dibolehkan mengelola hartanya sendiri, sama seperti
jual beli.

Al Majmu'SJtarah,il Uuhadzdzab ll Sgz



Pasal: Ijarah sah dengan menggunakan kata
*ijarah" karena kata ini memang terbenfuk untuk tujuan
ifu. Apakah ijarah sah dengan menggunakan kata "jual

beli"? Dalam kasus ini terdapat dua wajh:

Pertama, ijarah dengan kata "jual beli" sah-sah
saja karena ijarah merupakan safu jenis jual beli. Selain
ltu, ijarah sama dengan pemberian kepemilikan di mana
kompensasi yang diserahkan di sini sebagai
pertimbangan dari jasa yang digunakan, sama seperti
jual beli. Karenanya, ijarah boleh menggunakan kata
"jual beli".

Kedua, tidak sah, karena ijarah berbeda dengan
jual beli dari segi nama dan hukum. Karena ifu, akad
ijarah dengan redaksi "jual beli" tidak sah, seperti
halnya akad nikah.

Pasal: Ijarah boleh dilakukan terhadap manfaat
barang yang ada di majelis akad, seperti menyewakan
punggung hewan sebagai kendaraan yang telah tersedia
di majelis akad, karena ketenfuannya memang harus
demikian.

Boleh menyewakan manfaat barang dalam
tanggungan, seperti menyewakan punggung hewan
sebagai kendaraan secara piutang.

Ijarah juga boleh dilakukan terhadap pekeriaan

tertenfu, seperti menyewa seseorang unfuk meniahit
kain atau membangun dinding. Boleh dilakukan pula
terhadap pekeriaan secara piutang, seperti
mempekerjakan seseorang unfuk menyiapkan jahitan
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yang
ijarah.

kain atau pembangunan dinding. Telah kami ielaskan
bahwa ijarah adalah jual beli, sementara jual beli boleh
dilakukan pada barang yang ada di tempat dan barang

disifati dalam tanggungan. Demikian halnya

Mengenai penyewaan barang yang belum dilihat,
terdapat dua pendapat;

Pertama, penyewaan ini tidak sah.

Kedua, sah. Begifu penyewa melihat barang
tersebut, dia berhak melakukan l<hiyar, sebagaimana
keterangan kami dalam jual beli.

Pasal: Ijarah boleh dilakukan terhadap barang
yang terpisah dan bagian yang tersebar, sebagaimana

telah kami ielaskan akad ini merupakan jual beli. Jual
beli boleh dilakukan pada barang yang terpisah dan
tersebar, demikian ptldra iiarah.

Pasal: Ijarah hanya diperbolehkan pada barang
yang bisa diambil manfaatnya. Apabila seseorang

menyewakan sebidang lahan unfuk pertanian,
penyewaan ini tidak sah sebelum lahan tersebut
mempunyai sumber air yang dijamin fidak akan kering,
seperti mata air dan aliran air dari cadas, salju, atau air
hujan dari pegunungan. Manfaat fiasa) dalam akad
ijarah sama dengan barang dalam iual beli.

Apabila jual beli barang yang tdak
dikendalikan tidak sah, begitu iuga tdak sah
manfaat yang tidak mungkin dikendalikan-
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Apabila seseorang menyewakan lahan di tepian
sungai (delta) di m:rna iika air sungai meluap,
penggarap harus mengairinga; dan jika air sungai tidak
meluap, tidak perlu mengairinya, seperti lahan di
wila5nh Mesir, Eufrat, dan dataran rendah Dajlah,
dalam kasus ini terdapat beberapa tinjauan.

Apabila pemilik lahan menyewakan lahan tersebut
setelah air meluap, akad tersebut sah, karena penyewa
dapat mengambil manfaat lahan tersebut. Kasus ini
sama dengan jual beli burung di dalam kurungan.

Jika penyeuraan lahan ini dilakukan sebelum air
meluap, al<ad iianh tidak sah, karena fidak diketahui
apakah ia dapat mengendalikan objek akad atau fidak?
Karena itu, akad ini tidak sah, seperti jual beli burung
lnng berada di udara.

Apabila seseor.rng menyeruakan tahan yang tidak
mempunSai sumber air, dan fidak menyebutkan lahan
ifu unfuk pertanian, dalam kasus ini terdapat dua wajh:

Pertama, fidak sah, karena lahan umumnya lahan
disewakan unfuk pertanian- Jadi, transaksi ini sama
dengan seandain5n pemilik menqlaratkan penyewaan
lahan unfuk pertanian-

Kedua, apabila lahan berada di dataran tinggi
yang tidak mungkin mengairinln, akad ini sah, karena
dia tahu penyewaan lahan ini bukan unfuk pertanian.

Jika lahan ini tandus yang membutuhkan
pengairan dengan cara mengairinya dari suafu tempat,
penyewaan lahan ini tidak sh, karena dia telah
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menyewakan lahan unfuk pertanian namun sulit

direalisasikan.

Apabila seseorang menyewakan lahan lrang
tergenang air unfuk pertanian tanaman yang tidak
dapat tumbuh di dalam air, seperti gandum dan jelai,

dalam kasus ini ada beberapa tiniauan.

Jika aliran air lahan tersebut menggunakan sistem

balong; ketika balong dibedah, air di dalam lahan akan

berkurang sehingga memungkinkan digunakan unfuk

bertani, maka akad penyewaan ini sah- Sebab, dengan

dibedahnya bendungan balong akan memunghnkan
pertanian. Sama halnya dengan rumah yang dapat

ditempati jika pintunya telah dibuka-

Jika lahan ini fidak memiliki bendungan, dan

tidak diketahui apakah air dapat dialirkan keluar dari
lahan tersebut, akad iiarah tidak sah. Sebab, pemilik
lahan tidak tahu apakah dia mampu mengadakan objek
sewa atau tidak mampu- Kasus ini sama dengan jual

beli barang yang berada di tangan peng-ghashab.

Apabila pemilik lahan yakin air dapat disalurkan

ke luar dan angin berhembus kencang, dalam hal ini
terdapat dua wajh:

Pertama, akad ini tidak sah karena tidak mungkin
menggunakan manfaat lahan dalam kondisi demikian.

Kedua, akad ijarah ini sah. Ini pendapat Abu
Ishaq. Pendapat ini shahih- Sebab, pemilik yakin

biasanya lahan seperti ini dapat dimanfaatkan unfuk
pertanian.
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Apabila seseorang menyewakan lahan yang

berada daerah rawan banjir, jika air meluap lahan ifu
tenggelam, lalu dia menyewakannya sebelum air
meluap, akad ini sah. Sebab, tenggelamnya lahan ini
sekadar perkiraan, sehingga dia tidak menghambat
keabsahan akad.

Penjelasan: Hadits Ali €s diriwayatkan oleh Ahmad. Al

Hafizh hnu Hajar menilai, sanadnya ja@d.Redaksinya berbunyi,

"Murrah merasa sangat lapar. Ia pun keluar untuk mencari

pekerjaan di datamn tinggi Madinah. Tiba-tiba aku bertemu

dengan seorang wanita yang sedang mengumpulkan objek sasaran

panahan. Aku kira dia ingin hidup cukup. Aku menetapkan harga

sebutir kurma unfuk setiap timba air. Ia membawakan 16 timba

sampai dua telapak tanganku melepuh.

Setelah itu, aku menghampirinya dan kuberi dia 16 butir
kurma. Aku selanjutnya menemui Nabi $ dan menceritakan

kejadian tersebut. Beliau menyantap sebagian kurma itu

bersamaku."

Ibnu Majah dan Al Baihaqi meriwayat hadits ini dari Ibnu

Abbas, bahwa Ali bekerja pada seorang Yahudi dengan imbalan

sebutir kurma unfuk setimba air. Menurut mereka, jumlah seluruh

kurma yang beliau hasilkan yaitu 17 butir kurma. Dalam sanad

hadits ini terdapat Hanasy yang meriwayatkan dari lkrimah. Dia

periwayat yang dha'if.

Dzanub G?yi), timba dalam segala bentuknya; timba berisi

air atau dipenuhi air, atau timba yang tidak dipenuhi air.

Pemaknaan ini terdapat dalam Al Qamus.
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Mujjilatl,.ili1, kulit telapak yang menebal dan melembung'

Telapak tangannya melepuh karena keria- At Mail6;,1g, antara

kulit dan daging terdapat cairan. At Mailah 1iidr1, kulit ari yang

berisi air akibat tekanan lnng keras

Hukum pasal ini: Hadits ini mengindikasikan berbagai

hal yang sulit diungkapkan dengan tulisan karena begihr samt

makna. Ia menjelaskan kondisi para sahabat di kala buttrh, sangat

miskin, sabar menahan rasa lapar, giat bekeria, banting fulang dan

pefas keringat guna mencari penghidupan dan menghindari diri

dari sikap meminta, dan menanggtmg segala beban hidup'

Bekerja sebagai buruh bukan suahr yang hina, sekalipun

pihak yang mempekerjakannya bukan orang terhormat atau orang

kafir, sementara pekerianya orang terhormat dan mulia'

Penyusun Al Muntaqa memuat hadits ini sebagai dalil

bolehnya iamh mu'adidah, yaitu pekeria melakukan beberapa

tugas dengan sejumlah imbalan yang jelas-

Cabang: Ilaruh merupakan kompensasi atas suahr iasa,

seperti harga sebagai kompensasi barang yang dijual. Hukum

ijarah sarna dengan hukum jual beli; boleh dilakukan terhadap

barang yang ada ataupun dalam tanggungan-

As5r-Syafi'i menyatakan, ijarah bagian dari transaksi iual

beli, karena di dalamnya mengandung unsur pemberian hal milik

salah satu pihak pada pihak lain.

Berangkat dari statemen di atas, para ahli ftldh

merumuskan bahwa ijarah men-rpakan akad mengikat yang tidak
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dapat dibatalkan kecuali karena kerusakan, seperti halnya jual beli.

Jika terdapat kerusakan pada barang yang disewakan, seperti

rumah yang runfuh, hewan kendaraan yang sakit, pihak penyewa

berhak membatalkan akad, bukan pihak yang menyewakan.

Hal ini sama dengan kasus kerusakan pada barang yang

diperjualbelikan: pembeli berhak membatalkan jual beli, bukan

pihak penjual.

Apabila kerusakan ditemukan pada imbalan (uirahl, di sini

terdapat rincian kasus. Jika ijarah ini dilakukan dalam tanggungan,

barang yang disewa diganti dengan barang lain dan tidak berlaku

ldrUa,

Jika ijarah ini dilakukan terhadap jasa tertentu dan temyata

nrsak, yang menyewakan berhak membatalkan akad, bukan pihak

penyewa. Seperti halnya penjual berhak membatalkan jual beli

karena terdapat kerusakan pada harga yang tertentu, bukan

pembeli.

Akad ijarah tidak boleh dibatalkan karena kesulitan yang

terjadi, selama objek yang diberlakukan akad tidak mengalami

kerusakan. Karena itu, masalah sahtidaknya ijarah dengan redaksi

"lual beli," menurut para sahabat kami, memiliki dua wajh:

Pertama, mempertimbangkan bahwa al<ad ijarah seperti

akad nikah, di mana unsur jual beli dalam akad ini dapat dipahami

dari adanya timbal-balik, bukan dari aspek redaksional akad.

Oleh sebab itu, mereka menyatakan, ijarah berbeda dengan

jual beli dari segi narna dan hukum. Karena itu, ia tidak sah

dengan menggunakan redaksi "jual beli," seperti akad nikah.
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Kedua, ijarah sah dengan menggunakan redaksi "jual beli,"

karena ia penyerahan kepemilikan yang diimbangi dengan

kompensasi terhadap pemberi, seperti jual beli tunai.

Apabila ketentuan ini telah ditetapkan, apakah objek yang

diberlakukan akad ini berupa barang? Karena ia telah tersedia, lalu

penyewa mengatakan, "Aku sewakan rumahku"; atau, apakah

akad ini berkaitan dengan manfaat, bukan barang? Sehingga

penyewa menyampaikan, "Aku setwakan rumahku atau manfaat

rumahku sekian; atau aku jual manfaatrya padamu." Transaksi

ijarah yang terakhir merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah,

Ahmad, dan mayoritas para sahabat AslrSyafi'i.

Akad terhadap manfaat yang dijamin dalam tanggungan

dan tidak disandarkan pada barang hukumnya sah- Misalnya,

orang yang mempekeriakan orang lain untuk melakukan suatu

tugas yang dijamin dalam tanggungannya. Jika demikian, manfaat

haruslah jelas, sama seperti halnya barang yang dijual juga harus

jelas.

Jika manfaat ini tidak diketahui, iarah tidak sah, sama

seperti jual beli barang yang tidak jelas. Sebab itulah, iarah
terhadap dua jenis objek Akad terhadap rentang waktu tertentu

dan akad terhadap pekerjaan tertenfu; yang pertama seperti

menyewakan rumah dan lahan, maka iianh hanya diperbolehkan

terhadap rentang waktu. Ketika rentang waktu ini diperkirakan,

maka tidak boleh memperkirakan pekerjaan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i,

dan Ahmad. Alasannya, menggabungkan dua oblek di atas akan

menambah unsur gharar. Mungkin saja pekerja telah

menyelesaikan tugasnya sebelum waktu konkaknya habis. Jika ia

diminta untuk terus bekerja pada sisa waktu, berarti ia telah
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melakukan pekerjaan yang melebihi kepakatan dalam akad.

Sebaliknya, jika tidak bekerja berarti ia telah meninggalkan tugas

pada sebagian wakfu.

Bahkan, tidak jarang seorang buruh tidak hentinya bekerja

selama rentang wakhr, sekalipun dia telah menuntaskan tugasnya

di luar waktu tersebut. Seluruh gharar ini dapat dihindari. Kondisi

demikian tidak akan ditemukan bila dua belah pihak telah

bersepakat. Karena ifu, akad yang mengandung ghanr ndak

diperbolehkan.

Cabang: Aqr$nfi'i menyatakan, apabila seseorang

menyalakan lahan berair seperti lahan 5nng berada di.sumber air,

sungai; sungai Nil dan selain sungai Nil, atau anak sungai, dengan

syarat ditanami fumbuhan musim dingin dan musim panas; lalu

penyeu/a menanarni salah safu hasil bumi tersebut sementara

aimya masih ada, kemudian air ini surut sebelum hasil panen

kedua, padahal dia hendak mengembalikan lahan itu begitu aimya

sumt, hasil panen ini miliknya dan dia berker,rajiban memberikan

sebagian hasilnya kepada pemilik lahan. Jika bagian pemilik lahan

sepertiga, setengah, dua pertiga, lebih kecil atau lebih besar dari

itu, penggarap hendaknya memberikannya dikurangi bagian masa

panen kedua.

Cabang: An-Nawawi menyatakan dalam Al Minhaj, ndak

sah menyeurakan budak yang kabur, dighashad atau buta unfuk

menjaga keamanan; atau menyalakan lahan yang tandus dan

tidak pemah tercukupi oleh hujan normal unfuk bercocok tanam.

Namun, boleh menyer,trakan lahan seperti ini jika dia memiliki
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sumber air yang stabil. Demikian halnya jika lahan ini telah

tercukupi oleh air hujan musiman atau oleh guyuran salju. Menurut

pendapat yang lebih shahih, penyewaan lahan ini diperbolehkan

Asy-Syabini Al l$athib dalam Al Mughni berpendapat,

bahwa sekadar kemungkinan seperti kemungkinan kembalinya

budak yang kabur atau dighashab tidak cukup untuk

memperbolehkan akad ijarah. Benar, andaikan penyewa

menyatakan, "Aku akan menggali sumur untukmu, menyirami

lahanmu dari sumur itu," atau "Aku akan mengairi lahan itu dari

tempat lain," akad iiarah ini sah, seperti dikemukakan oleh fu-

Ruyani.

Adapun jika lahan ini disewakan sebagai tempat tinggal,

akad tersebut sah, sekalipun tempat tersebut tidak layak untuk

pemukiman seperti padang pasir. Boleh menyewakan lahanlahan

di wilayah Mesir unfuk pertanian setelah menggemburkannya

dengan air. Begitu pun boleh menyewakannya sebelum proses

penggemburan, menurut pendapat yang lebih shahih, jika ia
menjadi gembur dengan penyiraman air yang umum, seperti lahan

yang luasnya hanya 15 dzira atau kurang. Demikian keterangan

yang dikutip dalam Al Kifalnh dari Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-

Shabbagh, dan disinyalir dalam pemyataan AsySyaikhan.

As-Subki menuhrrkan, bahwa tanah yang luasnya t5 dzaa

biasanya dipastikan menjadi gembur dengan proses pengairan.

Penggemburan lahan yang luasnya 16 dan 17 dzira umumnya

berhasil, sekalipun kemungkinan berhasil berlaku pada lahan

berukuran 16 sampai 77 dzira.
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Cabang: Sebidang tanah sah dijadikan lahan pertanian

sebelum air yang menggenanginya sunrt, sekalipun tanahnya tidak
terlihat (karena tergenang air). Sebab, air ini berfungsi untuk
menggemburkan tanah, sama seperti tertutupnya pala dan kelapa
oleh kulitrya.

Apabila dikatakan, semestin5a perunfukan lahan untuk
pertanian ini tidak sah, karena pemanfaatan lahan pasca akad

merupakan syarat, dan air menghalanglnya. Tanggapan, air 5ang
tergenang di tanah ifu berfungsi unfuk kesuburan tanamanan.

Mengeringkan lahan ifu bisa dilakukan saat itu juga dengan

membuka penyekat saluran air, agar bisa langsung ditanami. Kasus

ini sama dengan rumah yang penuh dengan
perabotan, !,ang bisa dipindahkan saat itu tanpa mengeluarkan

biap.

Ketentuan ini berlaku jika pengeringan lahan bisa dilakukan

ketika bercocok tanam; iika Udak demikian, penyeuaan lahan ini
tidak sah.

Apabila lahan berada di tepi sungai yang dipastikan dapat
tenggelam oleh luapan air sungai atau tergenang oleh riak air
sungai, penyerr/aan lahan seperti ini tidak sah, karena tidak dapat
diserahkan. Jika kondisi ini hanya sekadar kemungkinan, tidak
pasti, lahan ini boleh diseurakan, sebab menunrt hukum asal dan
biasanya selamat.

Apabila seseorang menyewakan lahan unfuk pertanian dan

menyebutkannya secara umum, maka termasuk dalam
pemanfaatan lahan ini adalah penyulingan air, jika kebiasaan yang

berlaku demikian. Berbeda halnya seandainya dia menjual lahan

tersebut, penyulingan air tidak masuk di dalamnya. Sebab,
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pemanfaatan lahan di sini tidak dapat tercapai tanpa ada air, atau

hal itu disyaratkan dalam akad.

Apabila kebiasaan masyarakat ('url soal ini tidak begitu

jelas, atau penyewa mengecualikan penyulingan air, dan tidak

menemukan air minum selainnya, karena hilangnya faktor

penghambat untuk tidak memanfaatkan aimya- larangan syar'i

dalam penyerahan manfaat seperti sesuatu yang terindera ditinjau

dari segi hukum.

Asy-Syirazi mengemukkan dua waih dalam penye\ /aan

lahan yang tergenang air: yakin dapat surut dan ada kemungkinan

kering.

Pertama, penyewaan lahan seperti ini tidak sah karena

tidak mungkin dimanfaatkan seketika itu.

Kedua, pendapat Abu Ishaq AI Marwazi. Pendapat ini

shahih. Fatwa para imam madzhab menyebutkan penyewaan

lahan tersebut sah, karena dari kebiasaan yang berlaku diyakini

lahan tersebut dapat dimanfaatkan. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi g berkata: Pasal: Apabila seseorang

mempekerjakan orang lain unfuk mengajari dia satu
surah Al Qur'an, sementara dia belum bisa, di sini
terdapat dua wajh:

Pertama, akad ijarah ini sah, sama dengan sahnSTa

pembelian barang dengan dirham, padahal pembeli
belum mempunlpi dirham, kemudian dia berusaha
mendapatkannya, dan menyerahkan pada penjual.
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Kedua, akad tersebut tidak sah, karena termasuk
akad terhadap manfaat tertenfu yang tidak dikuasai.
Hal ini sama seperti mempekerjakan budak milik orang
lain.

Pasal: Ijarah hanya sah terhadap manfaat yang

ielas ukurannya. Kami telah jelaskan bahwa ijarah
adalah jual beli; dan jual beli hanya sah pada sesuatu
yang jelas ukurannya, begitu pun ijarah. Ukuran
manfaat (i.sa) ini dapat diketahui dari ukuran pekerjaan

atau perkiraan waktu.

Jika ukuran jasa ini diketahui dengan sendirinya
seperti jasa menjahit pakaian, jual beli budak, dan sewa
kendaraan sampai suafu tempat, maka besaran jasa ini
diukur dengan berat-ringannya pekerjaan, tidak diukur
dengan faktor yang lain.

Apabila suafu iasa diukur dengan pekerjaan dan
masa pengerjaan, misalnya mempekerjakan seseorang
sehari untuk menjahit gamis, maka ijarah ini batal,
karena mengakibatkan kontradiksi. Sebab, mungkin
saja dia telah menyelesaikan jahitan setengah hari. Jika
penjahit dituntut untuk menghabiskan sisa waktu untuk
mengerjakan hal lain, ini telah mencederai kesepakatan
kerja; sebaliknya, iika dia tidak dituntut untuk bekerja,
berarti dia telah mencederai kesepakatan waktu.

Jika manfaat barang tidak diketahui ukurannya
dengan sendirinya, seperti penyewaan tempat tinggal,
jasa mengrusui bayi, menyiram ladang, membaiak lahan,
dan membuat gamping, besaran manfaat diukur dengan
batas wakfu. Sebab, tempat tinggal, kadar air susu yang
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mencukupi kebufuhan bayr, dan banyaknya siraman

yang menggemburkan tanah, sangat beragam dan tidak
dapat diukur dengan pasti. Ukuran baiak dan
pembuatan gamping juga tidak dapat dibatasi, karena
perbedaan lembut-kerasnya tanah. Karena ifu,
solusinya, diukur dengan batas wakfu.

Para sahabat kami berbeda pendapat soal

penyewaan hewan untuk berladang. Di antara mereka

ada yang berpendapat, boleh diukur dengan pekeriaan.

Misalnya, menyewa hewan unfuk menggarap lahan

tertenfu. Boleh juga dengan ukuran batas waktu, seperti

menyewanya untuk berladang selama sebulan.

Sebagian para sahabat berpendapat, bahwa tidak
boleh membatasi manfaat penyewa.rn hewan ini dengan

rentang waktu. Pendapat pertama lebih kuat, karena

dia dapat membatasi manfaatnya dengan salah safu

ukuran tersebut- Jadi, boleh membatasinya dengan

salah satunya.

Pasal: Penyewaan manfaat yang diberlakukan

akad dengan batasan wakfu, hanya boleh menggunakan

batas waktu yang jelas awal dan akhimya. Misalnya,
"Aku menyewakan rumah ini padamu setiap bulan

sekian dinar,' maka iiarah ini batal.

Dalam Al Imla 'disebutkan, bahwa akad tersebut sah pada

bulan pertama dan batal pada bulan berikutnya, karena bulan

pertama telah diketahui dengan jelas sedangkan selebihnya belum

jelas. Akad iarah dalam kasus ini sah pada bulan yang telah jelas,

dan batal pada yang belum ielas.
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Sama dengan pemyataan, "Aku perkerjakan kamu bulan ini

dengan upah sekian dinar, dan bulan berikutnya tergantung

kinerja." Maka ungkapan yang benar adalah yang pertama, karena

redaksi ini termasuk akad kerja unfuk sebulan dan beberapa bulan

berikutnya. Batasan seperti ini tidak jelas sehingga akadnya batal.

Lain halnya, jika redaksi yang digunakan "Aku pekerjakan kamu

bulan ini dengan upah sekian dinar, dan bulan berikutnya

terganfung kinerja." Dalam redaksi ini terdapat penyebutan ikatan

akad pada bulan pertama secara khusus, dan tidak menjalin akad

pada bulan berikutr3p, jadi seluruhnya batal.

Apabila seseorang melakukan akad ijarah selama setahun

secam umurn, tahun ini ditafsirkan dengan tahun Qamariah,
karena tahun yang digunakan dalam syari'ah adalah tahun

Qamariah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

Uii d)At q5 G $,'-;t1rir( ;" dJe:r #
"Merel<a bertanya kepadatnu (Muhammad) tentang bulan

sabit Katakanlah, 'Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan
(ibadah) haji'." (Qs. Al Baqarah l2l, 189). Karena itu, wajib

menafsirkan akad tersebut dengan waktu Qamariah.

Apabila akad ijanh berlangsung pada permulaan hilal, 12

bulan dihifung dengan munculnya bulan sabit, baik bulan tersebut

telah sempurna maupun kurang. Jika akad berlangsung pada

pertengahan bulan, beberapa hari sisanya dihifung, lalu 11 bulan

sisanya dihitung berdasarkan hilal, selanjutnya bilangan bulan yang

pertama disempumakan menjadi 30 hari. Sebab, sulit

menggenapkan bulan pertama dengan acuan hilal, karena itu
disempumakan dengan menggenapkan jumlah hari.
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Apabila seseorang melakukan iiarah dengan ukuran tahun

Syamsiah (masehi), dalam kasus ini terdapat dua wajh:

Pertama, tidak sah, karena akad ini menggunakan

penanggalan yang jumlah harinya lebih mundur, padahal

pengunduran bulan haram dilarang. Dalilnya firman Allah Ta'ala,

"pi4ilq)t6jt1t3y
"sesungguhnya hulan haram) ifu hanya

menatnbah kekafinn."(Qs. At-Taubah [9]: 37).

Kedua, akad di atas sah, karena sekalipun pengunduran

bulan diharamkan, namun jangka wakfunya telah lelas. Karena itu,

diperbolehkan alrcrd iiarah dengan batasan bulan Masehi, seperti

penanggalan Nairuz dan Miharjan.

Mengenai penggunaan rentang wakfu paling banyak yang

diperbolehkan dalam akad ijarah, terdapat dua riwayat, seperti

yang telah kami kemukakan dalam musaqah-

Pasal: Ijarah hanya dihukumi sah terhadap
manfaat yang jelas, karena iiarah merupakan jual beli,

dan manfaat dalam ijarah sarna seperti barang dalam

iual beli. Jual beli hanya dihukumi sah pada benda yang
jelas, demikian halnya iiarah.

Apabila benda yang disewakan berupa rumah,

akad ijarah terhadapnya hanya sah iika kondisi rumah
ini telah diketahui, karena manfaatnya berbeda-beda

sesuai perbedaan ienis dan model rumah. Karena ifu,
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kondisinya wajib diketahui; dan bisa diketahui jika telah
ditentukan.

Karena rumah fidak dapat dibatasi dengan sifat,
ia membutuhkan penjelasan seperti jual beli pekarangan
darr intan. Apakah dalam ijanh juga perlu melihat
barang yang disewa? Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat mengacu pada dua pendapat dalam jual beli.

Dalam akad penyewaan tempat tinggal tidak perlu
menyebutkan *tempat tinggal' juga fidak perlu
menyebutkan sifat-sifatnya, karena rumah hanya
disewakan sebagai tempat tinggal. Demikian ini sudah
diketahui secara 'urt, l<arenanya fidak perlu disebutkan,
sarna h.lnrc dengan jual beli dengan harga muflak di
daerah yang berlaku mata uang yang sudah dikenal.

Apabila seseorang menyewa lahan, penyewaan
ini tidak sah sebelum calon penyewa mengetahui lahan
tersebut, sebagaimana alasan yang kami sebutkan
dalam penyewaan rumah. Penyewaan lahan juga tidak
sah sebelum disebutkan fujuan penyewa.rnnya seperti
unfuk pertanian, ladang, atau bangunan- Sebab, tanah
disewakan unfuk manfaat-manfaat tersebut, dan
pengaruhnya terhadap lahan ini berbeda-beda- Jadi,
wajib menjelaskan fujuan penyewaan.

Apabila seseorang berkata, 'Aku menyewakan
lahan ini padamu unfuk ditanami tanaman apapun yang
kamu suka," akad ini diperbolehkan. Sebab, pemilik
lahan telah memposisikan pertanian sebagai manfaat
lnng paling mendesak, karenangra jenis tanaman
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apapun yang digarap fidak akan melebihi fungsi lahan

tersebut.

Apabila pemilik lahan berkata, *Aku sewakan ia
padamu unfuk ditanami,' secara muflak, dalam kasus

ini terdapat dua waih:

Pertama, akad ini tidak sah, karena tanaman

mempunyai efek yang berbeda terhadap lahan, karena

itu wajib dijelaskan ienisnya.

Kedua, sah, karena safu ienis tanaman dengan

tanaman yang lain tidak iauh berbeda.

Apabila seseorzrng berkata, 'Aku sewakan ia
padamu unfuk ditanami atau unfuk berkebun,' maka

akad ini tidak sah, karena pemilik lahan memberikan
pilihan pada penyewa dan tidak menjelaskan. Jadi,

akad ini tidak sah- Kasus ini sama dengan ucapan
penjual, 'Aku menjual salah seorang dari dua budak ini
padamu-"

Jika pemilik lahan berkata, 'Aku sewakan lahan

ini padamu unfuk ditanami dan unhrk berkebun," maka

dalam hal ini terdapat dua waih:

Pertama, akad ini tidak sah, menurut Al Muzani,

Abu Al Abbas, dan Abu Ishaq, karena ia tidak
menyebutkan batasan masing-masing pekeriaan

tersebut.

Kedua, akad tersebut sah. Karena itu, penyewa

boleh menanami sebagian lahan ini dan berkebun
sebagiannya. Demihan bunyr zhahir nash, sesrrai

dengan pendapat Abu Ath-Thayib bin Salamah.
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Penggabungan menunfut persamaan, jadi hams dibagi
dua.

Penjelasan: Hukum mempekerjakan seseorang unhrk

mengajar Al Qur'an mengacu pada masalah boleh-tidaknya

mengambil imbalan dari mengajar Al Qur'an.

hnu Majah, Al Baihaqi, dan Ar-Ruyani dalam Musnadnya

meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia menufurkan, "Aku pemah

mengajar Al Qur'an pada seseorang, lalu dia menghadiahiku

panah. Aku menceritakan hal tersebut pada Nabi $, beliau

bersaMa,

'Kalau englau meneima pnah ifu, sungguh engkau telah

mengambil panah dari neraka: Maka aku pun

mengembalikannya."

Al Baihaqi dan hnu Abdul Barr menyatakan, hadits ini

munqathi', yaifu terjadi keterputusan sanad antara Athiya Al Kala'i

dan Ubay bin Ka'ab. Pemyataan yang sama dikemukakan oleh Al

Mizzi. Sementara Al Hafizh hnu Hajar berkata, "Athiyah lahir

pada masa Nabi $. hnu Al-Qaththan menilai negatif hadits ini,

karena tidak terdapat data yang menyebutkan Abdunahman bin

Sallam meriwayatkan dari Athiyah. "

Dirir,vayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit dari Abu Daud

dan hnu Majah dengan redaksi "Aku mengajar Al Kitab dan Al

Qur'an kepada Ahlushshuffah. Seorang pria di antara mereka

menghadiahi sebuah busur. Aku berkata, 'ltu tidak seberapa, aku
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akan menggunakan untuk berjuang di jalan Allah. Aku pasti akan

menemui Rasulullah $ untuk menanyakannya'. '

l-antas aku pun menemui beliau, lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, ada seorang pria yang pemah aku aiari Al Kitab dan Al

Qur'an menghadiahiku sebuah busur panah. Ia tidak seberapa dan

ia akan digunakan unfuk berjuang di jalan Allah'.

Beliau pun bersabda,

'Kalau kamu ingin mengenakan kalung api, terimalah ia'-"

Dalam sanad hadits ini terdapat Al Mughirah bin Ziyad,

Abu Hasyim Al Mushili. wakir dan Yahya bin Ma'in menilai dia

seorang periwayat yang tsiqah. Namun, jamaah ulama

memperrnasalahkan Al Mughirah.

Ahmad menyatakan, Al Mughirah dha 'il haditsnya. Dia

meriwayatkan beberapa hadits munkar. Seluruh hadits yang

diriwayatkan secara marfu ' olebnya berkualitas munkar

Abu Zur'ah fu-Razi berkata, "Hadits Al Mughirah tidak

dapat dijadikan hujjah. "

Akan tetapi, hadits yang sama diriwayatkan dari Ubadah

dari jalur periwayatan yang lain dari Abu Daud dengan redaksi,

"Aku bertanya, 'Bagaimana menunrtmu hal ini, wahai Rasulullah?'

Beliau menjawab, 'Bara api di antara pundakmu dan engkau

mengalunginya atau menggantungkannya'." Dalam jalur riwayat ini

terdapat Baqiyyah bin Al Walid. Sejumlah ulama

memperrnasalahkan Baqi5ryah, namun iumhur menilainya sebagai
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periwayat yang tsiqah, karena Baqilyah meriwayatkan dari para

periwayat yang tsiqah.

Ibnu Hajar mengemukakan hadits Ubadah ini dalam Kitab

Nafkah dalam karyanya, At-Tall<hish N Habir, dan menilainya
negatif. Pengertian yang sama tercanfum dalam hadits yang

bersumber dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al
Bazzar, sama dengan hadits Ubay. Pesan ini juga tercanfum dalam

hadits Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan

sanad sesuai syarat Imam Muslim, serupa dengan hadits Ubay.

Para ulama yang berpendapat tidak boleh memungut

imbalan dari mengajarkan AI Qur'an, seperti Ahmad bin Hanbal,
para sahabatrya, dan Abu Hanifah, berhujjah dengan hadits-hadits

di atas. Pendapat serupa dikemukakan oleh Atha', Adh-Dhahhak
bin Qais, Az-Zuhri,lshaq bin Rahauraih, dan AMullah bin Syaqiq.

Jumhur ahli fiqih dari kalangan SSafi'iyah dan Malikiah
berpendapat bahwa boleh mengambil imbalan dari mengajarkan Al

Qur'an. Mereka menanggapi hadits-hadits tersebut dengan

beberapa argumen. Salah satunya, kedua hadits Ubadah dan Abu

Qadhaitan terkait dengan barang.

Bisa jadi Nabi $ mengetahui bahwa mereka berdua

mengajarkan Al Qur'an ikhlas karena Allah. Jadi, beliau tidak suka

mengambil imbalan darinya. Sementara orang yang mengajarkan

Al Qur'an semata karena Allah dan menerima pemberian dari

muridnya tanpa diminta dan tanpa minta dihargai, ini tidak
masalah.

Kalangan ini berargumen tentang bolehnya mengambil

imbalan dari mengajar Al Qur'an dengan hadits Sahal bin Sa'ad

yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, bahwa seorang
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wanita menemui Nabi $ lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sungguh, aku memasrahkan diriku untukmu." Dia berdiri cukup

lama. Seorang pria bangkit lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

nikahkan aku dengannya, jika engkau tidak tertarik padanya."

Beliau S bertanya, "Apakah engl<au punya sauafu sebagai

mas kawinnya?" Dia pun menjawab, "Aku tidak punya apa-apa

selain kainku ini." Rasul berkata, "Kalau engkau beikan kainmu

padanya, engkau akan duduk tanpa kain- Canlah sesuafu yang

lain." Dia berkata, "Aku tidak menemukan apapun." Rasul

berkata, "C-arilah sesuafu walau sekadar cincin besi-'

Pria itu mencarinya, namun tidak menemukan apapun.

Nabi q$ berkata padanya, "Apakah engkau punya hafalan Al

Qur'an?" "Ya, surah anu dan surah anu," jawabnya sambil

menyebut satu per satu. Rasulullah pun bersabda, clii 6t&\ili
pf$ u "Sunggah, aku menikahkan engkau dengannya dengan

(mas kawin) sebagian Al Qur'an yang engkau hafal-"

Dalam riwayat lain disebutkan, giPr '0, '$t..i d 6!S'h n
"Aku telah memberikan engkau padanya dengan sebagian Al

Qur'an Wng engkau hafal." Dalam riwayat Muslim berbunyi,

ttfjt q.n 6e\:) "Aku telah nikahkan engkau dengannya (dengan

maskawin) mengajarkan Al Qur'an " Dalam riwayat Abu Daud

berbunyi, e$r;r ei { i.b W" "Aiaritah dia 20 ayat- Ia telah

menjadi isbimu." Sementara dalam riwayat Ahmad terfulis, ii
yfit'u'$ti Ab q|JJi "Sunggwh, aku telah menikahkan engkau

dengannya (dengan mas kawin) Al Qur'an yang engkau hafal-"

Di antara dalil yang memperbolehkan imbalan bagi

pengajar Al Qur'an yaitu hadits Umar yang tercantum dalam Kitab

Zakaf, bahwa Nabi $ bersabda padanya,
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'Apapun yang engkau peroleh tanpa meminta dan tanpa

menghargai diri, teimalah ia!"

Dalil yang memperbolehkan lainnya yaitu hadits tentang

ruqyah yang cukup populer, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari

dari Ibnu Abbas. Dalam hadits ini tercantum

"Sungguh, squafu tnng paling berhak kalian ambil
imbalanryn yaitu K'kbullah. "

Dengan demikian, apabila imbalan tersebut diberikan untuk
jasa mengajarkan surah yang belum dihafal, keabsahannya ada dua

unjh

Pertama, akadnya sah, sama seperti keabsahan pembelian

barang yang mana pembeli belum memiliki pembayarannya

dengan syarat dia berusaha mendapatkan kemudian

memberikannya.

Kedua, tidak sah, karena manfaatnya tidak mungkin dapat

diserahkan.

Al Allamah Asy-Syarbini dalam Al Mughni 'Ala Al Mnhaj
mengemukakan, "Adapun apabila seseorang mempekerjakan

orang lain untuk mengajarkan seluruh Al Qur'an dalam jangka

waktu tertenfu, menunrt pendapat yang lebih shahih, praktik ini
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tidak sah. Alasannya, di dalamnya mengandung unsur

penggabungan antara tempo dan pekerjaan."

Oleh sebab itu, sebaiknya An-Nawawi menggunakan

redaksi nakirah, ,fj';Jlt (mengajar Qur'an). Asy-Syafi'i #B dalam

Bab Pemerdekaan Budak setelah Kematian Tuannya (Tadbil

menggunakan kata N Qur'an (dengan tambahan alif dan laml

hanya unfuk menunjukkan pengertian seluruh Al Qur'an (30 juz).

Apabila seseorang mampu mengajar dengan jangka waktu

tertentu, sebulan misalnya, apakah dia memasukkan seluruh hari

atau tidak? Al Ghazali berfatwa, bahwa hari Sabat (Sabtu) tidak

dihitung dalam mempekerjakan orang Yahudi dalam jangka

sebulan, karena halini sudah menjadi kebiasaan.

AI Bulqini menyatakan, "Libur kerja di hari Sabtu bagi

kaum Yahudi diqiyaskan pada hari Ahad Minggu) kaum Nasrani,

dan Jum'at bagi kaum muslimin."

Al Bulqini melanjutkan, "Kedua belah pihak yang menjalin

akad iarah disyaratkan mengetahui batasan Al Qur'an yang

diajarkan. Jika kedua belah pihak tidak mengetahui batasan

tersebut, hendaknya mereka meurakilkan pada pihak yang

mengetahui hal itu. Tidak cukup sekadar membuka mushaf lalu

berkata, 'Ajari aku dari sini sampai sini'. Karena redaksi ini tidak

mengindikasikan pengetahuan terhadap oblek yang dialarkan,

mudah ataukah sulit."

Jika seseorang mengucapkan akad rnengajarkan Al Qur'an
secara umum, tanpa mensyaratkan qira'ah tertenfu, Al Mawardi

dan fu-Ruyani memaparkan masalah ini: Maka hendaknya dia

mengajarkan Al Qur'an dengan qira'ah yang paling dominan di

daerahnya. Kasus ini sama dengan orang yang memberikan mas
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kawin berupa dirham, dia harus menyerahkan dirham yang berlaku

di daerahnya. Jika di sana tidak terdapat qira'ah yang lebih

mayoritas, maka dia mengajarkan qim'ah mana pun yang

diinginkan. Ini pendapat yang lebih kuat.

Jika pihak yang dialar menentukan qin'ah tertenfu,

pengajar harus menggunakan qira'ah tersebut. Apabila dia

mengajarkan qira'ah yang lain, pengajar tidak berhak memperoleh

imbalan, menumt salah satu dari dua owjh yang telah diunggulkan.

Dalam akad mengajarkan Al Qur'an, tidak disyaratkan harus

melihat murid yang diajar. Murid disyaratkan seorang muslim atau

diharapkan akan memeluk Islam. Jika murid tidak bisa diharapkan

mau masuk Islam, dia tidak boleh diajar membaca Al Qur'an,

seperti hukum menjual mushaf kepada orang kafir.

Cabang: Asy'$nfi'i menlntakan, "Dengan demikian

penye\rra memiliki manfaat yang terdapat pada budak, mmah, dan

kendaraan sampai tempo yang disyaratkan, bahkan dia lebih

berhak mendapatkan itu semua daripada pemiliknya. Sementara,

pemilik barang ini berhak mendapatkan imbalan, yaitu manfaat

yang logis berupa barang tertentu, seperti barang yang

diperjualbelikan."

Andaikata hukum manfaat (iasa) berbeda dengan hukum

barang tenfu kasus ini sama dengan hukum utang:piutang, dan

tidak boleh menyewa dengan bayaran utang, karena dengan begitu

akan terjadi bansaksi utang dengan bayaran utang. Padahal,

Rasulullah $ melarang transaksi utang dengan utang.

Apabila akad sevua-menyauua telah disahkan, maka dia

wajib menyerahkan seluruh biaya penyewaan. Hal ini sama dengan
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kasus iika penjual telah menyerahkan barang dagangannya, maka

dia berhak menerima seluruh pembayaran, kecuali disyaratkan

pembayaran secara kredit.

Kesimpulan yang dapat diambil dari akad ijarah yaitu,

kepemilikan manfaat merupakan timbal-balik dari imbalan. Para

ulama sepakat, bahwa manfaat dapat dimiliki dengan akad, dan

kepemilikan ditetapkan dengan serah-terima.

Selanjutnya, ijarah punya tiga kondisi:

1. Dua belah pihak mensyaratkan manfaat dan biaya secara

funai, sehingga mereka sepakat unfuk menyerahkannya

secara kontan.

2. Dua belah pihak mensyaratkan penyerahan manfaat dan

biaya secara ditempokan atau secara laedit, jadi ijarah iru
berlaku secara ditempokan atau secara kredit.

3. Dua belah pihak melafalkan akad secara mutlak, tanpa

mensyaratkan secara funai atau kredit. Para ahli fiqih
berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat mereka

dapat diklasilikasikan dalam tiga madzhab.

Madzhab Asy-Syafi'i di antaranya menyebutkan, imbalan ini

bersifat hrnai yang dapat dimiliki dengan akad dan menjadi hak
pemilik barang lewat penyerahan pihak penyewa.

Menurut Abu Hanifah, penyerd/a tdak perlu segera

menyerahkan imbalan, tetapi pemberian imbalan diserahkan

sebagai kompensasi dari manfaat png diperoleh. Setiap kali

penyewa telah menerima sebagian manfaat dari barang yang

disewa, sebagai kompensasi dia memberikan imbalan yang

sebanding pada pemilik barang.
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Malik berpendapat, pemilik barang tidak berhak

memperoleh imbalan kecuali jika tempo penyewaan telah berakhir.

Dia berargumen dengan firman Allah Tabla, "Kemudian jika

mereka menSrusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya

kepda merel<a. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Ayat ini mengindikasikan

bahwa begifu proses susuan telah selesai, pemberi jasa susuan baru

memperoleh imbalan.

Dia pun berhujjah dengan hadits riwa5at Abu Huraimh bahwa

Nabi @ bersaMa,

.{s're 4 
"oi'& i;( f\t | *Lf

"Bqiltan uph pd<erja sebelum keringahSa kerng-" Sabda

Rasulullah ini memotivasi para pemberi pekerjaan trnturk

menyegerakan pembalramn upah begitu pekerja berhak

menerimanya. Yaifu, setelah pekerjaannya selesai.

Pada dasamya berbagai akad tercipta unhrk menjaga

kesamaan hak dua belah pihak terhadap objek fasa maupun barang)

yang dimiliki melalui akad. Artinya, kepemilikan terhadap kompensasi

{'iundh merupakan imbas dari penyerahan barang yang mendapat

jaminan kompensasi (mu aovwidhl. sarna seperti jual beli. Ketika

penjual menyerahkan barang yang dijual maka dia berhak

mernperoleh pembayaran.

Ketika penjual telah menyerahkan barang dagangan, pemilik

berhak menerima manfaafurya secara lffedit, penye\I/a pun wajib

menyerahkan imbalan secara laedit pula.

Penjelasan pendapat di atas dari perspektif qiyas sebagai

berikut. lanh merupakan akad tmbal-balik, karenanya kepemilikan

kompensasi setelah penyev/a menyerahkan barang atau jasa, seperti
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haln5a jual beli. Kompensasi atas manfaat 1ang diserahkan pernilik

barang harus diberikan oleh perryala setelah menerima manfaat

tersebut, seperti akad jublah dan qindh- Sebab, orang png mernilih

imbalan dilarang mendapatkanngra dengan akad, padahal telah

ditetapkan bahwa rumah ters€but dlsetmkan dengan imbalan

tertenhr. Hal ini mengindikasikan bahwa penlpua tidak memiliki

rumah tercebut dengan imbalan.

Dalil kami yaitu sesuatu yang mengikat seperti b€rbagai

manfaat, berhak mendapad<an kompensasi secarzr funai, seperti alod

nikah. Seluruh kompensasi diseratrkan sqpra dengan qprat.

Penyebutan kompensasi se@ra urnurn menghanrskan

I penyerahann5a secar?r tunai seperti tnrga barang. Beberapa dalil

I menunjukkan bahwa penyerahan llsa menghanrskan penyerahan

I kompensasi, agar teriadi kesetaraan hulum dua belah pihak yang

I berbansaksi tefiadap obj"k 5nng dimiliki: Kompensasi dan barang,

| *bagaimana ditetapkan dalam b€rbagai dali!. Karena itu, bagian

I salah satu pihak tidak lebih kuat dari bagian pihak png lain, seperti

I ira ua.
I

I Knfiku peniual telah menyerahkan barang, maka pernbeli

I ,,rlajib membagar hargarU,a. Kasus di atas sanra dengan akad nikah;

I k*ku is;ti telah dirirya maka $ami wajib

I mensterahkan maskawin. B€itu iuga iirah; kefika jasa telah dib€rilon

I no,oirnu Fsa u/ajib mernberikan imbalan. Manfaat atau jasa dalam

I hul ini diterima leuat peryrerahan se@ra hukum, sekalipun

I n"tr".f"" ini hakikatrya fidak ada.

I
I

I Cabarg: AEr$nfi'i merryatakan, seseorang boleh

I mensteunkan hdak dan rurnahqp sdarna 30 tahun. Ald iianh

I selama setahun dipe6olehlon, karena ursur dnnr dalam akad ini

I

I
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sangat kecil sementara kondisi darurat memaksa pelaksanaan akad

tersebut.

larah melebihi setahr.m, Malik meriwayatkan bahwa iiarah

hanp diperboleh maksimal sampai lima atau enarn tahun, tidak lebih

dari ini. Mengenai ijarah melebihi rentang wakhl setahun, AsyS5rafi'i

mempun5rai dua pendapat

Perhma, tidak boleh iianh lebih dari setahun, karena iianh
ghanr mengingat ia akad gang kadang sukses dan

kadang gagal. Ketika batasan u/aktu iianh singkat maka sedikit pula

, sehingga ia dipertolehkan. Sebaliknya, jika rentang

r,vaktunla panjang, banyak pr:la ghanr-nya, sehingga akad ini batal,

seperti khi5ar.

Alasan lain, masa setahun rentang waktu yang

mana hasil pertanian dari lahan 5ang disewakan telah mencapai

kondisi maksimal. Her,van dan rumah tidak mengalami perubahan

dalam rentang wakhr setahun. Karena ihr, masa iianh ditetapkan

hanla setahtrn. Lebih dari ini hukumnya batal.

Kdua, pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Aq1

S!Efi'i, ijanh boleh dilakukan lebih dari setahun sampai dengan 30

tahun. AsyS5afi'i memberikan contoh batas waktu yang panjang.

Sdangkan batas minimal masa iianh yaitu waktu yang

merrungkinkan unfuk memetik manfaat dari obiek yang diberlaln-rkan

akad. Batasan waktu ini tenhr be$da-beda sesuai objek png
ciiseura.

Jika objek yang diberlakukan akad iianh berupa ntmah, ia

boleh diser,rra selama sehari. Objek lahan boleh diser,va unhrk

pertanian minimal selama masa pertanian. Sedangkan batas

rrnksimal masa ijanh yraihr selama objek 5nng dise\ /akan masih ada.
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Jika berupa lahan, bisa dipastikan ia mampu bertahan selamanya.

Objek rumah, perlu mempertimbangkan ketatranan kontruksi

bangunarunya. Sedangkan objek herpan pedu mempertimbangkan

dominannya masa harapan hidupnya.

Cabang: Apabila seseomng menyanrakan rumahnya setiap

bulan sebesar sahr dinar, tanpa menyebutkan jumlah dan batasan

bulannya, maka harya ijanh bulan pertama saja yang sah, bulan

selanjutrya tidak sah karena batasan waktunya tidak diketahui. Jadi,

akad ini seperti ucapan pernilik mmah, "Aku seunkan ia padamu

beberapa lama."

Para sahabat kami betteda pendapat tentang keabsahan dan

keterikatan ijanhpada bulan pertama, yang tertagi dalam dua wajh

Pertama, ijanhdalam kazus ini sah, karena batasan wakfunya

diketahui.

K&4 pendapat lrang paling shahih, ijanh ini batal, karena

hitungan satu bulan ini b€rasal dari iumlah bulan yang Udak diketahui,

sehingga Udak dapat dibedakan.

Abu Hanifah , bahwa ijanhtersebut sah, namun

pen!,qAla b€rhak mernbatalkan Wah pada setiap bulan sebelum

masuk buhn b€rilarkrtn. Jika ia masuk bulan berikutr5ra sebelum

membatalkann5a, ia wajib mengunrngkan alod.

Pen@rtan beberapa hlan s@ra unun berikut

men5rebutkan tarif per buhn bqlaku uepnrti iual beli tump*an batnn
makanan lnrg Udak dikehhui jirmlahnga, k€fika perdLnl

menyebutkan tErga setiap takar.
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Pemyataan di atas kurang tepat karena kesalahan dalam

memahami konsekuensi akad iarah'dengan menyebutkan kata

"bebempa bulan". Berbeda halnya dengan fumpukan makanan yang

telah ditunjuk dan jurnlah takarannya telah dihih.rng. Selain its, iiarah

tidak lepas dari dtn : Sah sehingga penyewa tidak boleh

mengunrngkan tanpa ada udzur, atau batal sehingga dia tidak boleh

menjalankannla ketika terdapat udzur. Dalam kondisi ini penyo.ua

harus membayar tarif standar, jika dia telah tinggal (dalam penyewaan

rumah) bukan membayar harga yang telah disepakati.

Apabila batasan \ /akfu ijanh ditentukan dengan tahun secara

mutlak, ia ditafsirkan dengan tahun Qamariah (Flilaliah) yang telah

dikenal secar?r Rrara'. Seandairya salah satu pihak mensyaratkan

tahun Qarnariah, maka dia menjadi penegas.

Apabila salah safu pihak berkata, "Dengan batas wakhr

jurnlah hari selama setahun," maka batasnya 360 hari, karena jumlah

had dalam satu bulan adalah 30 hari.

Apabila s€seomng melangsungkan akad iarah dengan

patokan tahun Qamariah pada permulaan bulan, jurnlah 12 bulan

dihitung berdasarkan peredamn bulan, baik bulan tersebut sempuma

mauptrn kurang. Sebab, bulan Hilali adalah penanggalan di antara

dua ka[ hilal di mana 5nng safu berkurang sedang yang lain

bertambah.

Jika akad iknh berlangsung pada tengah btrlan, beberapa

hari simnya dihifung selanjutur5ra sebelas bulan berikutorya dihitung

berdasarkan trilal, kemudian bulan pertama disempumakan dengan

menarnbahkan iumtatr hari menjadi tiga puluh hari, karena akan sulit

merryempumakan bulan Snng pertama dengan hilal. Sebab itulah,

bulan pertama digenapkan dengan hihrngan hari, sedangkan bulan
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lainnya mernungkinkan unfuk dihihng dengan acuan hilal, mengingat

demikianlah hdam asalnya.

Pada Bab Salam telah dijelaskan beberapa bulan fuab yang

mengacu pada peredaran bulan, dan bulan SSramsiah gang digunakan

oleh masyamkat Romawi (saat ifu). Penanggalan ini dijadikan dasar

unhrk nrenenttrkan uakfu mtnrnalah dalam salam, dernildan plla
dalam masalah ijanh.

Cabang: Disebutkan dalam At Minhaj, esensi manfaat

disyaratkan hanrs diketahui, kemudian manfaat tersebut kadang

diukur dengan wakfu seperti penyerd/aan rumah selama setahun,

kadang dengan ukran pekerjaan, seperti sa,ua herr.ran kendaraan

sampai Makkah dan menjahit pakaian.

Seandain5a seseorang menggunakan dua aclran ini, lalu

mempekerjakan penjahit unh.rk menjahit safu pakaian sampai siang

bolong, menurut pendapat 1ang lebih shahih, praktik ini udak sah.

Ijanh dalam mengajarkan Al Qur'an dibatasi dengan jangka wal<tu

atau menentrkan surah 1lang diaiarlon. Dalam penye\ raan bangtrnan

dijelaskan lokasiryE panjang, lebar, tinggi, dan bahan bangunannya,
jika ifu mernungkinkan.

Apabila lahan gang diseualcn cocok untuk dibangun, menjadi

lahan pertanian, dan , maka diq/amtkan penenfuan

manfaat. Penyara orlnrp men@utkan penenfuan lahan unhrk
bertani, misalnga, tanpa harus menyebutkan tanaman 5ang akan

dibudida5nkan, menunrt pendapat Sang lebih shahih.

Apabila pen!,ewa mengucapkan, "Agar kami memanfaatkan

sesuai kernauanmu," al{ad ini sah. Begifu juga jika pemilik lahan
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mengatakan, "Kalau mau engkau boleh bertani, dan kalau mau boleh

pula berladang," menumt pendapat yang lebih shahih.

Dalam penyewaan hewan sebagai kendaraan disyaratkan

penyewa mengetahui hewan yang akan disala dengan cara melihat

langsung atau mengetahui ciri-ciri secara lengkap. Menurut safu

pendapat, tidak cukup hanya mengetahui ciri-ciri hewan. Demikian

pula hukum yang berlaku pada alat pendukungnya seperti sekedup

dan lain sebagainya.

As-Subki menufurkan, dalam mengilustrasikan kasus ini harus

menyebutkan kata "kalau engkau mau," jadi pemilik mengucapkan,

"Kalau engkau mau tanamilah sesukamu; atau berladanglah

sesukamu." Jika dia fidak menambah kalimat ini, perbedaan

pendapat tentang kewajiban menenfukan produk 5ang ditanam

kembali mengemuka.

Apabila tanah yang disewakan cocok sebagai ladang,

bangunan, pertanian, atau unhrk dua fungsi sekaligus, maka

disyaratkan penentuan manfaat lahan dalam dua ilusbasi ini, karena

efek negatif y*g akan timbul berbeda-beda sesuai pemanfaatan

lahan tersebut. Jika salah sahr pihak menyebutkan pemanfaatan

secara umurn, al<ad ijaralnyatidak sah.

Sedangkan jika lahan ini hanya cocok unttrk satu jenis

manfaat, maka cukup menyebutkannya secara umum, seperti lahan

yang tandus, umurnya lebih tepat digunakan sebagai bangunan, dan

sebagian kebun unurnnya cocok untuk perkebunan.

Dalam penyerlvaan tanah untuk pertanian cukup menentukan

jenis pertaniannya, tidak perlu menyebutkan produk yang ditanam,

seperti rdaksi, "Aku sewakan lahan ifu padamu unhrk pertanian atau

agar ditanami." Akad seperti ini sah, karena bertagai jenis produk
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pertanian hanya mernilih sedildt perbedaan. Penyana boleh

menanami apapun karena siglntaHnya bersiht urnurn.

Ar-Rafi'i , bahun pernyataan yang umum ini bisa

diartikan pada penanaman \rari€hs paling minim. Pemyataan fu-
Raffi ini dilnrtip oleh Al Khaunrizmi sebagai orajh perbma. Jadi,

owjh kelua, pemaknaan sepsti ini tidak memadai, karena efek

negatif yang ditimbulkan oleh tanaman berbeda$eda. Benar, jika

seseorang menye,,trakan sesuahr pada pihak lain melalui

atau perwakilan, tidak arkup menyebutkan manfuat secara ulnurn,

karena wajib menjaga kehati-hatian. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi g berkata: PasaL Apabila seseorirng

menyewakan punggung heunn sebagai kendaraan, akad
ini fidak sah sebelum diketahui jenis heunnnlp, karena
hrjuanrrya berbeda-beda sezuai pertedaan jenisnSn.

Hewan tunggangan ini dapat diketahui dengan melihat
langsung dan penyebuhn sifat, karena heumn dapat
diukur dengan sifat-sifatn57a. Karena ifu, boleh menyeu/a
hewan funggangan dengan melihat langsung dan
penyebutan sifat, sebagaimana ketenfuan lrang berlaku
dalam iual beli.

Apabila jenis heunn memiliki dua spesies lpng
berbeda dalam kecepatanryra, sepefi lnda muhmalad
dan quthuf dalam lGsus ini terdapat dua u,flh-

Pertama, peminjam perlu menyebutkan jenisnln,
karena kecepabn gerakan dua spesies kuda ini berbeda.
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Kedua, tidak perlu menyebutkan jenisnya, karena
perbedaan dua spesies ini sangat tipis.

Penyewaan kendaraan tidak sah sebelum diketahui
penunggangnya- Ia hanya dapat diketahui dengan melihat
langsung, karena setiap penunggang berbeda bobot dan
gerakannya. Hal tersebut fidak dapat diukur dengan
penyebutan sifat semata, tetapi wajib menenfulrannya.

Ijanh heuuan sebagai kendaraan juga fidak sah

sebelurn diketahui alat png dimuat di atasnla seperti
pelana dan sebagainln, karena alat ini berbeda-beda

terganfung muatan dan penunggangnya.

Apabila alat ini bempa imariah atau sekedup, di
sini terdapat tiga wajh:

Pertama, ia boleh diberlakukan akad dengan
rnenyebutkan ciri-cirinya, karena alat seperti ini sangat
mungkin disebutkan ciri-cirinyra, sarna seperti pelana

unfuk pengendara (sirl dan pelana unfuk angkutan
(qatabl.

Kedua, apabila alat ini termasuk sekedup model
Baghdad yang ringan, ia boleh diberlahrkan akad iianh
dengan menyebutkan ciri-cirin3n, karena benfuknya fidak
berbeda. Namun, jika ia terrnasuk sekedup model
Khurasan yang berat, alat ini hanya boleh diberlakukan
alrad ijarah dengan penenfuan jenis, karena jenisnyia

sangat berbeda jauh.

Ketiga, ini pendapat madzhab, bahwa alat seperti
ini hanp boleh diberlakukan akad ijanh dengan melihat
langsung, karena dari segi ukuran paniang dan beratryp
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sangat berbeda. Demikian ini tidak dapat dibatasi dengan
sifat, tetapi hanrs melalui melihat langsung-

Para sahabat karni berbeda pendapat dengan
hukum peralatan ]1ang digantung seperti kendi dan
tempat bekal- Di antara mereka ada Srang berpendapat,
iianh barang ini fidak diperbolehkan sebelum
mengetahuinya. Sementara menunrt safu pendapat,
karena bentuk berbeda-beda, jadi harus mengetahuingn
dengan jelas-

Sebagian para sahabat berpendapat, dalam kasus
ini tendapat dua pendapat:

Pertama, fidak diperbolehkan sebelum calon
penyewa hewan funggangan mengetahuingra, dengan
alasan lnng telah kami sebutkan di depan-

Kedua, ia boleh diberlakukan akad ijanh dan
afuranngn sebagaimana kebiasaan 17ang berlal{u, karena
peralatan seperti ini harr5Ta sekadar aksesoris, sehingga
ketidaktahuan terhadapn5;a tdak mempengaruhi hukum,
seperti menufup dalam ijanh dan pengiriman barang
dalam jual beli.

Apabila perjalanan melewati berbagai lokasi yang
terkenal, akad pen!rcuaan kendaraan di sini
diperbolehkan secara muidak, karena jalur tersebut sudah
diketatrui berdasarkan 'urf. Sama seperti pembayaran
barang di lokasi !/ang memiliki mata uang lpng terkenal.

Jika jahr yang dilewati fidak terdapat lokasi yang
terkenal, akad ijamh tersebut fidak sah, sebelum penyewa
menjelaskanrrln, karena jalur yang bakal dilalui sangat

At Majmu'S)tarahAt Muhadzdzab ll aZg



berbeda, fidak ada kebi.rsa.rn yang berlaku di sini. Sama

halnya dengan pembapran harga di daerah yang tidak
memilih mata uang.

Pasal: Apabila seseorang menyewa hewan
kendaraan unfuk mengangkut barang, akad tersebut sah

tanpa menyebutkan jenis hewannya, karena dia tidak
perlu mengetahuinya. Akad iknh ini hanya sah iika
pemilik hewan mengetahui jenis muatannya seperti besi

atau kapas, karena pengemasannln akan berbeda-beda.

Akad ini hanya sah jika pemilik hewan mengetahui
ukurannya, karena beratnya pasti berbeda.

Jika muatan ini berupa barang lrang ditimbang,
penyewa perlu menyebutkan beratnya; iika berupa
barang yang ditakar, penyewa menyebutkan iumlah
takarannp. Penyebutan berat lebih utama, karena ia
lebih praktis dan lebih terhindar dari gharar-

Apabila pemilik kendaraan telah mengetahui
muatan tersebut dengan cara melihat langsung, akad ini
diperbolehkan, seperti jual beli setumpuk bahan makanan
secara langsung, sekalipun tidak diketahui jurnlah

takarannSTa.

Apabila penyewa dia boleh

sesukanya memuat barang pada hewan tersebut, akad ini
batal, karena syarat ini membahayakan keselamatan

hewan lrang disewa. Hal ini tenfu dilarang, sehingga

akadnya dibatalkan.

Adapun mengenai wadah atau kemasan yang

digunakan untuk membungkus barang, terdapat beberapa
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ketenfuan. Jika kemasan ini masuk dalam timbangan
barang, akad tersebut sah karena unsur ghanr hilang
dengan adanya ukuran lnng jelas.

Jika kemasan ini tidak masuk dalarn timbangan
barang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika
wadah yang digunakan sudah terkenal seperti kartrng
goni, akad ijanh dengan muatan seperti ini
diperbolehlon tanpa harus menenfukan, karena bentuk
karung fidak berbeda-beda. Jika kemasan ini belum
dikenal, akad tersebut fidak diperbolehkan sebelum
penyewa menenfukannyra, karena jenisnya sangat
beruariasi dan tidak dapat dibatasi dengan sifat-silatnya-

Penjelasan z Al Muhamlaj 16[iiq, dalam At Qamw
disebutkan, al hamlajahtLifU bemsal dari bahasa Persia png telah

diadopsi ke dalam bahasa fuab. qat himtaj(elli io1, kambing !,ar,g

tidak mempunpi boh mata karena hilang. Amr muhmatij @ V\S,

perkara lrang menghinakan dan rumit. At Himlai (a>s}t), lnrda

penarik beban. Al Qufiufpj,il[, he,,,,.ran tunggangan 5ang jalannSn

perlahan.

Dalam sebuah syair dis&utkan,

J&s memfutuhkan 5ang belum diistimhatkan

Hata n gang bqialan kmbat dan bnp

Al hrnriah, sejenis alat angkut yang dinisbatkan pada sr,ratu

tempat di Yamamah. Al l"lahamil, sejenis tempat duduk dalam

sekedup. Sepertinya, mahamil ini ada yang cocok unfuk dikendami;

ada juga yang lalnk untuk dimtnti barang. Al Ma aliq, jamakdari kata
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ma'laq, tempat untuk menampung kotoran tanpa pengikat dan

ikatan. As Sathihah, wadah bekal dari kulit.

Hukum pasal ini: S5nrat keabasahan iianh hev,ran sebagai

kendaraan secara tunai maupun dalam tanggungan yaifu penyana

mengetahui he,;.ran tersebut secara langsung atau menyebutkan ciri-

cirinya secara lengkap unfuk menghindari ghamr. Ghamr tersebut

seperti heuran funggangan 5nng terlalu gemuk atau terlalu kurus.

Ketemngan ini tercanh-rm dalam Al Hawi,4sh-Shaghir.

Berteda dengan pendapat AI Baihaqi dan ulama lainnya yang

mempertimbangkan berat. Sebab, iika barang ini berat akan

mempenganrhi keseimbangan dan kelincahannya.

Pam ulama mempertimbangan sifat barang berikut beratnya

dalam penyerdraan her,rnn bersekedup, karena jika penya,ria telah

menenfukan barangnya, ia tidak akan berubah. Penunggang sangat

beragam, ada yang gemuk dan ada yang kurus. Karena itu,

pengompromian dua sifat ini tdak dipatimbangkan.

Sah: pendapat menyebutkan, tdak arkr"rp menyebutkan ciri-

ciri her,van kendaraan, dan harus dilihat secara langsung, karena

pengetahuan ler,rnt berita tidak seperti informasi visxral. Jika dalam

ijanhjasa penyr-rsuan tdak culrup hanf menyebutkan sifat-sifatrla

saja, begifu pula hukum png berlaku pada barang yang dimuat di

atas kendaraan dan samna pengangkutan penumpang seperti

sekedup, pelana, dan kain ahs pelana, jika punya selisih yang

mencolok, sementara belum ada kebiasaan yang berlaku, atau bamng

tersebut bemda di bawah wewenang penyeu/a sekalipun dengan cam

meminjam. Dalam kasus ini, peminjam diqBratkan melihat secara

langsrng atau mengetahui ciri-cirinla secara l*Skup.

626 ll,Et uoj*u'Syarah Al Muhadzdzab

I



l

l

l

i
I

Apabila penunspng her,uan sewaan ini seorang diri, maka

tidak perlu menyebutkan fasilitas kendaraan yang akan digunakan.

Pihak 5rang menya,vakan memasang fasilitas menunrt

seperti pelana yang sesuai dengan jenis ha,ran dan sebanding dengan

kekratarunya.

Jika dalam praktik ini terdapat kebiasaan 1nng berlaku (i,nrl
tidak perlu menyebutkan masalah ini atau nashnlp, berteda dengan

pendapat Al Adzra'i.

Penggunaan sekedup harus dilengkapi dengan wadta', yarlt
alas tempat duduk, begrfu pula dengan penuhrp sekedup, iika
disyaratkan dalam akad. Apabila di daerah setempat terdapat

kebiasaan yang telah berlaku, akad 5ang masih b€rsifat ulnum

ditafsirkan se$Ei k€biasaan tersebut.

Seandainla dalam akad ijanh diq/anean penganglartan

penampung kotoran heunn kendaraan (ma'a@, menunrt pendapat

!,ang lebih sluhih, alod ini baral, karena k€biasaan maq/amkat dalam

hal ini sedildttan1nlqa sangat berbeda Dernikian merurrut

pendapatperhna.

Pendapat kedu4 ihnh tercebut sah dan ditafsirt<an dengan

penampung yang berulumn sedang dan biasa dlgunakan. Jika

penyevua Udak menqpratkan penampung ini, menunrt pendapat

yang lebih shahih, dia tdak befiak Demikian

pendapat Sang dikernukakan An-Nawawi, Ar-Ramli, dan para ulama

yang lain.

Diqilpskan dengan ahran di atas, perlengkapan dan
peralatan Spng sebaikrya dipo,uhi dalam rental kendaraan angkutan

penumpang dan barang. Dannsa ini kapasitas kendaraan

pemrmpang dibatasi dengan kuota sekian penumpang dan boleh
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dimuati barang seperti tas sesuai kebiasaan yang berlaku. Begitu pun

dengan kendaraan barang yang berat muatannya dibatasi. Tujuan

syara' dalam memberi perlindungan pada hewan se\ /aan ada dua:

Jaminan keselamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Cabangr Dalam penye\ raan alat transportasi dan berbagai

jenis kereta terdapat afuran, di mana pemilik kendaraan harus

mengetahui jumlah dan jenis bamng yang dimuat- Apabila barang ini

dikemas dalam koper, bmngkas, atau peti, ia mesti dicek dan

diketahui isinya. Jika barang ini tanpa kemasan, ihr sudah jelas. Jika

barang dibungkus kantong atau kemasan, han5 dicek dan diketahui

jenis serta beratnya.

Aqrsyaf i ds menyatakan, bahwa barang yang diwadahi

dalam sesuatu yang tidak terlihat fidak boleh dianghfi dengan

kendaraan se\ laan sebelum perrgendara dan penumpang 5nng lain

mengetahuinga. Begih.r pula dengan pelindtrng sekdup, alas tempat

duduk di dalamnya, dan model atapn5a, perhr diketahui penye\ /a'

iika ia menq,raratkan hal ters€fut. Sebab, seluruh lasihtas ini sangat

berbedabeda sehingga keterrttnrur5n pun berbda pula.

Bisa iuga muatan kendaman ini mempunlai berat tertentu,

talomn tertentu, atau kernasan yang bansparan, atau jika

diq/amtkan, ia dapat diketahui, seperti kanmg goni dan sejenisnya.

Aqr$af i iuga berkata, "Apabila seseorang menye\Ma

kendaraan menuju suahr tempat, temyata terler,yat dan sampai di

tempat lain, maka dia berkaualiban mernbalar uang sala dari

tempat asal menuju tempat fuiuan berikut uang sel ,a standar dari

tempat terakhir menuju tempat asaln5ra. Jika kendaraan ini rusak,
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p€nllala harus mernbayar bialn p€nlrqlaan sampai tenrpat

terldinya kerusakan Mkut nilai kendaraan tersebut."

Aslr-$ntrazi e be*ata: PasaL Apabila seseorang

menyewEr heunn untuk mengangkut air, akad ini sah
setelah penyewa mengetahui kondisi hanran, karena akad
seperti ini harry7a sah dengan jangka u/aldu- [-aman!7a
penyewaan terganfung kondisi hanran, karenanya
menurut yang tebih lnrat, penyeura uajib
mengetahui hal tersebut-

Kondisi heunn boleh diketahui melalui melihat
secar:r hngsung dan mengenal ciri-cirin3p, karena ia
dapat diulor dari ciri-cirinya. Oleh sebab itu, heumn
seperti ini boleh diberlalnrkan akad secartr melihat
langsmg dan mengetahui ciri-cirinya, seperti bolehnya
menjual barang ini dengan cara melihat langsmg dan
penyebutan silatrya.

Alrad penyeuraan herran penganghrt air mh bita
penlpura mengetahui ukuran fimba lpng digunakan,
karena utilrannya berbedateda. Besar-lecilqTa uhrran
fimba harryn diletahri dengan melihat secartr langsmg,
karena ia diuhr dengan sifat, karenanp unjib melihat
langsung-

PasaL Apabila seseorang menyewa heunn
kendaraan trntuk menggarap hhan, alodnSp sah setelah
pernilik heunn melihat lahan yang akan digarap, karena
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kondisi lahan sangat benrariasi, ada lnng tandus dan ada

luga Snng gembur.

Apabila penyewaan ini menggunakan patokan

lahan, penyewa fidak perlu mengetahui kondisi hewan,

karena hasil lrang dicapai tdak akan , berbeda- Jika
menggunakan patokan walf,u, dan hta berpendapat
"akad tersebut sah,' akad sewa ini diperbolehlran setelah

penyeurzl mengetahui heunn !/ang alon menggarap

lahannya. Sebab, proses lahan berbeda-

beda sesuai jenis heunn yang digunakan- Kondisi heumn

dapat diketahui dengan cara melihat secara langsung atau

mengetahui sifat-sifatnln, sebagaimerna ketenfuan lpng
berlaku dalam penyeultmn heunn pangangkut air.

Pasal Apabila seseorang menyeurur heunn trnfuk
menggiling biji-bijian, akad sewaan ini harrSp sah iika
penyeura mengetahui jenis heunnrryra, karena pekerjaan

berbeda-beda gquai ienis herrannya. Penggilingan hasil

tarraman tertenfu Udak perlu menyebutkan ienls heunn
yang alGn menggilingnla, karena penentran ini Udak

dibuhrt*an.

Jika penggilingan hasil panen ditentukan

berpatokan jangka waktu, penyewaan baru sah setelah
perryeua mengetahui kondisi hewan penggiling, karena
pekeriaan berbeda-beda sesuai ienis heunnnya-

PasaL Apabila seseorang menyeurzr heunn buas

untuk berbum, al€d ini trarqTa sah iika penyewa

mengetahui ienis heunn buas tersebut, karena hewan

bunran berbeda-Ma jenisnSn sestni heunn pernbunrnya.

Demikian ini dapat diketahui dengan carur melihat
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langsung dan mengetahui sifabsifatn5n. Hewan buas

dapat diukur dari ciri-cirinya. Akad penyewaan ini baru
sah jika penyewa mengetahui jenis heuran buruannya,
mengingat setiap jenis hewan br.rnran berpengaruh
melemahkan herran liar.

Penjelasan: Boleh menyeu/a her,rnn unfuk mengangkut air

dengan gha-b, timba besar, dan alat sejenisnya seperti ember.

Puryewa hanrs mengehhui ukuran besar-kecilnla timba,

dalam safuan meter atau sattnn lainnla bq3ifu juga beratr5n. lldak
boleh menenfukan volume timba tereebut dengan genangan air dan

galian tanah, karena tidak jeJas , air pasti meresap ke

bagian dalam tanah.

Apabila jasa pengangkutan menggunakan ukuran rit
(periatanan bohk-balild, pemilik kendaman hanrs mengaahui larak
ternpuh dari lokasi sumber air ke tempat ],ang ditrru. Jauhdekatrya

jarak dan mulus-terjalryra perjalanan sangat relatif dan mempenganrhi

harga se\lra.

Apabila volume air ini diulur dengan sepenuh objek tertentu,

penyewa perlu mengetahui objek dan Demihan

keterangan tentang jasa pengairan.

Di depan telah kita sampaikan bahua heunn boleh diseunkan

untr:k bercocok tanam, mernbajak, dan mernhrat tepung, di samping

berfrmgsi sebagai alat pengangkut dan alat transportasi. Bolehnln

heuan sebagai modal tercanfum dalam

firman Allah Ta'ah

L-_
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oDan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negei Wng
kamu tidak sanggup mancapin5a, keatali dengan susah pa5nh-"

(Qs. An-Nahl [16]' 7).

Penya.,r.raan sapi unhrk bercocok tanam didasarkan pada dalil

nash dan izf Nabi S bersabda,

tut- ,rlit';"ol lrl'r,F b'fr
i,, . ./.o/

,)*: L'+

. ?';;$.1A, Ct :,t{j*i il ;f
"S@nng pia mengiing ; aPi Sang hrdrk ;

kendarai, tib-tiba sapi itu bqka\ 'Sungguh, alil frdak dicipbkan

unfuk ini. Sebenarya alat dicipbl<an unfuk bercuok bnam'. "Hadits

ini diriwayatkan oleh Al B.rkhari dan Mr-rslim.

Penya,uaan her,van temak sebagai alat unfuk membajak tanah

harus merrenuhi dtn qprat: Mengetahui lahan 1ang digarap dan

ruang lingkup pekerjaan.

Pertama,lahan yang digarap hanlra diketahui dengan cara

melihat secara langsung, karena tingkat kegernburan dan luas lahan

berbeda-beda. Kadang hrm tanah diuhr dengan *tuan iifun (b€ntuk

jamak dari jari\. Satu iaribstna dengan 60 hasta pesdgi tanah 5nng

telah siap tanam. Lahan perlu diolah lebih dulu agar ia dikategorikan

tamh janb.
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Oleh sebab ifu, menyewakan lahan jarib befueAa dengan

lahan kharib. l.ahan jarib, lahan pertanian yang tanah datar, tidak

berbatu, dan sudah dibajak; berbeda halnya dengan lahan khanb.

Karena ihr, dalam penyewaan lahan perlu dilakukan survei, sebab

kondisi lahan hanya dapat diketahui bila dilihat secara langsung.

Kdtn, ruang linghrp pekerjaan boleh dibatasi dengan dua

cam: Dengan batasan waktu seperti sehari atau dua hari; atau

dengan batas geografis s€perti sebidang tanah ini atau di daerah ini,

atau dengan uhran hras seperti *fu qashbhatau dua qashbah. Satl
qashhh sarna dengan 355 cm, sdangkan *tu Man yaifu 333,3

qashbh.

l\ab addims atau ffiijas (r.6,lt bentuk mashdar

dari 6q;i-6\S-U::*rl'r, sama sepoti kuta;"ljrj, memrnrt sebagian

ahli bahasa l<ata ffillaabukan bersunrber dari bah6a Amb.

Ahli bahasa lainrrya , bahwa ddt@ bereentuk

majaz, karena berasal dari kata t-'1i ;ej\t drls, artinya "menginjak-

injak tanah dengan keras." Al Mdwas, alat lang asmakan unfuk

mernbajak.

l\ata al midas, bararg yang digunakan orarg sebagai alas

loki, jika benar benfuk sinn'itp dernikian, maka b€nfuk qi5rasnla

adalah dengan men-lasmh huruf mim (al mi&), karrena kata ini

ternrasuk isim alert. Jika fidak demikian, katnh mim pada kata ini

mengaqr pada beberapa benfuk kata Snng dominan dalam bahasa

Arab. Aku tdak tahu alasan p€n!,usun N @trus N Muhith Var$
menglilasifikmikan kab al midaspada pola kab sihab-

Menyamkan sapi atau heunn temaklainnlBuntuk membajak

lahan sama dengan bercocok tanam, di mana pihak yang

menya,uakan perlu mengefiahui ienis fumhhan gnng akan ditanam,
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apakah menggunakan aht bajak atau tanpa alat bajak, dalam rentang

u,alfu berapa larn4 serta rnengetahui kondisi heuran pembajak.

Pertedaan tiga fuktor ini mernbufuhkan jenis ha,mn yang berbeda

pula.

Seluruh kotoran (feses dan urine) her,van yang bercampur

dengan bahan rnakanan pasti menajiskan. Karena ifu penyanra perlu

memilih dan mernbatasl jenis hamn pqnbaiak yang najisnya ma'fit

dengan alasan fidak terlalu kotor.

Demikian halngB dalam menyeu/akan mesin peng$ling

tepung membutr.rhkan dua halt

Pubma, bafu yang digrrnakan unfuk menggiling

secara langsung, dengan menyebut spesifikasin5ra seperti bobot dan

bentuknya.

Kdua, bobot pekerjaan, bisa dengan batasan wakhr, seperti

sehari atau dua hari, dan jenis biji$ijian 1Bng digiling. ndak jarang

proses pernbuatan teXxrng sangat sulit karena kordisi biji yang kems.

Cabang: Apabila seseorang menyeu,a binatang liar untuk

berburu, penyqman ini hanla sah iika dia mengetahui jenisn5a.

Sebab, ho,rnn liar ierds anjing tdak sah diseunkan. Pendapat ini di-

shahilrkan oleh ArrNawawi. fu-Rarnli dan Astrq/a$ini menSnnggah

pendapat An-Nauault dalarn kasus ini.

Al Ar,Ea'i merqptakan, bahwa png terpilih adalah perdapat

Al Ghazali, lang mernperbolehkan per[,e\A/aan anjing terlatih untuk

menangkap haruan br-nuan.

Sdangkan binatang liar lainnSa seperti burung baz, elang,

dan macan fufu[ boleh dise{ /alon, menurut sahr pendapat. Sama
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dengan menyewakan kucing unh-rk menangkap tikus. Berdasarkan

pendapat ini, boleh menyewakan binatang liar dari kafir dzimmi atau

Majusi. Pada kasus ini berlaku hukum seorcng muslim yang berburu

dengan anjing milik orang Nasrani dan Yahudi. Jika kita

berpendapat, menyana ho,van tersebut sah, maka berburu dengan5n

pun dipertolehkan.

Menyala heuran liar selain heuan png disebutkan di atas

dari orang Yahudi dan Nasrani, hukr.nnnlB sah. Juga, sah berturu

dengan her,ran se\ /aan tersebut.

Al AMari menyatakan, bahwa perdapat ini dikemukakan

oleh sduruh ahli f,qih.

hnu Al Mun&ir bqkata, "Pendapat ini didukung oleh Sa'id

bin Al Musayyrab, Al-Hakam, Azzvhli, Mali, Abu HaniIah, dan Abu

Tsaur." Demikian pendapat yang paling slnhih dari dtn pendapat

png bersumber dari Atha'.

Di antara ulama gang memalmfikan muamalah ini 5aihr Jabir

bin AMullah, Al Hasan Al Bashri, Atha', Mufahid, An-Nakha'i, Ats-

Tsauri, dan Ishaq bin Rahawaih.

Ahmad berkata, "Menunttku, aniing milik omng Nasmni dan

Yahudi jauh lebih hina daripada aniins omng Maiusi." Walhhu a'km.

Aslrsyirazi e berkaa: PasaL Apabila seseomng

mempekerialmn orang lain untuk menggembala temak
selama beberapa lama, ijanh ini tdak sah sebelum
pekerja mengetahui jenis terrmknya- Sebab, setiap jenis
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hewan temak punya tingkat kesrlitan yang berbeda

ketika digembala.

Boleh menjalin akad iianh terhadap jenis hewan

tertenfu, dan jenis hewan dalam tanggungan. Jika akad

ini berlangsung pada hewan temak dengan menyebutkan

sifat-sifatnya, dia tdak sah sebelum jumlahnya ielas.
Tingkat kesulitan penggembalaan tergantung ienis hewan

ternak.

Di antara para sahabat kami ada lraryI
berpendapat, bahua menyeura seseoftmg unfuk

menggembala temak secara umum diperbolehkan.

Afurannya, sesuai kebiasaan lpng berlaku. Biasanya safu

orang menggembala kurang lebih seratus ekor temak.

Pendapat pertama lebih ielas, karena ul$ran iumlah
temak yang lazim ini berteda-bda- Dalam kasus ini fidak

ada kebiasaan lnng sanur.

Pasal, Apabila seseorang mempekeriakan seoftmg

wanita unfuk menynrsui, akad ini tidak sah sebelum bayi

lpng akan disusui diketahui, karena ienis susuetn berbeda-

beda sesuai kondisi bayi yang disffrli. Hal tersebut hanF
dapat diketahui dengan cara melihat langsung, mengingat

bayi tidak dapat dibedakan dengan sifat. Akad ini pun sah

hanlp iika pihak penyewzr menyebutkan lokasi

keberadaan bayi, karena ini menenh.rkan harga sewa.

PasaL Jika seseorang mempekerialon orang lain

unfuk menggali sumur atau sr.tngai, akad ini sah hunln
jika orang tersebut telah mengetahui kondisi tanah yang

akad digali, karena proses sangat terganfung

dengan kontur tanah. Akad ini pun sah haryla iika
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penyewa jasa menyebutkan dengan jelas panjang, lebar,

dan kedalaman galian, karena perbedaan ukuran ini
mempunyai fungsi yang berbeda pula.

Sementara ifu dalam mempekeriakan orang unfuk
membangun pagar, akadnya sah jika penyewa iasa
menyebutkan paniang dan lebar pagar tersebut, juga

bahan yang akan digunakan seperti batako, bata merah,
gamping, atau tanah liat, karena perbedaan ukuran dan
bahan ini mempunyai fr.rngsi yang berbeda.

Sah menyewa jasa tukang bata jika dia mengetahui
lokasi sumber air dan tanah, karena lokasi dua sumber

bahan pokok bata ini menentukan harga jasa. Dalam hal
ini penyeura jasa fukang bata perlu menyebutkan ulmran
panjang, lebar, tinggr, dan jumlah bata yang diinginkan.
Ketenfuan ini berlaku pada seluruh jasa pengeriaan

barang.

Apabila dalam pengeriaan jasa yang setiap

unsumya menentukan harga jasa terdapat unsur ]rang
belum diketahui, penyewa perlu bertanya pada orang
yang ahli di bidangnya, unfuk menjalin akad sesuai q7arat

dan ketenfuan yang berlaku. MsalnSp, iika dia ingrn
melangsungkan akad nikah namun belum mengetahui
qnrat-sSprat akad, dia bertanya pada orang yang
mengetahuinya agar dapat melaksanakan akad sesuai

syaratnya.

Jika dia tdak dapat melakukannlp, hendaknya dia
menyerahkan fugas tersebut pada orang yang mengerti
unsan ifu agar dapat melangsungkan akad sesuai sgnrat
yang berlaku. Sama seperti orang tuna netra lnng
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meu/akilkan juat beli pada orang lrang dapat melihat obiek

lpng diiual.

Pasal: Apabila seseorang menyeurEl jasa guru ngaji
unfuk mengajarkan safu surah Al Qur'an, akad ini fidak
sah sebelum dia merrberitahu surah yang ingin diajarkan,
karena pertedaan surah menenfukan harga iasa.

Jika dia menggunakan jasa guru ngaji unfuk
membacakan sepuluh ayat Al Qur'an, akad ini tidak sah

sebelum dia menerrtukan surahnya, karena ayat-a3at Al
Qur' an berteda parrjang-pendeknSra-

Apabila dia merrggunakan jasa guru ngaji untuk
mengajarinln sepuluh ayat dari $rah tertenfu, dalam hal
ini terdapat drla umjh:

Pertama, al<ad ini fidak sah, karena panjangnya

sepamh aSnt dalam setiap surah berbeda-beda.

Kdua, akad tersebut sah, berdasarkan hadits 1nng
diriwayatkan oleh Abu Hurairah rg, dia berkah,
"seorang wanita menernui Rasulullah $ lalu menawarkan

diri padanp. Beliau berkata padanya, 'L)uduHah, semoga

Allah memberkahimu- Mohon rra af, kami lrurang
berlrenan padamu- Tebpi, maulrah l<au perca5Talran

un errmu pada kami?

Perempuan itn menjaurab, 'Ya'. Rasulullah'#

menatap u/ajah seluruh orang lnng hadir, lalu memanggil

satah seorang dari mereka. Beliau berkata pada wanita
ifu, 'Sungguh, alru ingin menil<ahlant lramu dengan pria
ini, kalau kamu suka'- Wanita itu menjawab, 'Apa yang

638 ll ,,qt uoj*u'S\tahAl Muhadzdzab



engkau suka unfuklru, utahai Rasulullah, sungguh aku juga

suka'.

Kemudian beliau berkata pada pria tersebut, 'Apa

I<aum punya sesuafu?'Lelaki ifu menjawab, 'Tidak, demi
Allah, wahai Rasulullah'. Rasulullah bertanln, 'Apa wng
I<amu hafal dan Al Qur'an?'Lelaki ifu menjawab, "Surah

Al Baqarah dan surah berikutnya."

Rasulullah pun berkata, *Segerelah ajarl<an dia 20
atlat. Dia is*imu.'

Apakah dalam jasa mengajarkan Al Qur'an perlu

menenfukan qin'al:.ny{? Dalam kasus ini terdapat dua

wajh:

Pertama, akad ini fidak sah sebelum dia
menentukan qin'ah-nya, karena perbedaan qira'ah
menenfukan perbedaan besaran jasa.

Kdua, fidak perlu menenfukan qira'ah, karena

antara safu qin'ah dengan lnng lain fidak banSTak

perbedaannya. Pasal Apabila menyewa jasa seseorirng

unfuk melaksanakan haji dan umrah, akad ini tidak sah
sebelum penyeura menielaskan jenisnla: Haji ifrad, qiran,

atau fumaltu', l<arena perbedaan jenis haji menenfukan
biaya jasa yang digunakan. Mengenai penyebutan lokasi
ihram, Asy-Syafi'i men3ptakan dalam AI Umm, akad
tersebut harry. sah jika pengguna jasa menenhrkan lokasi
ihram.

Sementara dalam N Imla', AqrSyafi'i mengatakan,
bahwa apabila seseoftrng menggunakan jasa orang lain
untuk berhaji, hendaknln dia berihram dari miqat yaryl
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telah ditentukan, dan fidak dist aratlon penenfuan

tempat. Para sahabat kami berbeda pendapat dalam
masalah ini.

Abu Ishaq Al tvlarulazi berpendapat, dalam masalah

penerrtuan lokasi ihram terdapat dua pendapat.

Pertama, akad tersebut hanrc dipertolehkan bila
lokasi ihram telah ditentukan, karena ihram terkadang

dilal$analan dari miqat, kadang dari daerah iamaah haji,

dan tidak jarang dari lokasi lain- Kefika penyewa jasa

tdak menyebutkan lokasi miqat, akad ini menjadi fidak

ielas, sehingga fidak sah-

I{dua, akad ini sah tanpa penyebutan lokasi miqat,

dan diarahkan pada miqat lpng telah ditetapkan slrara'.

Miqat diketahui berdasarkan informasi sglara', sehingga

keumuman alrad dalam kasus ini meruiuk pada miqat
menurut slrara', seperti mata uang ruafu daerah dalam
jual beli.

Di antara pata sahabat kami ada yang

berpendapat, bahtra apabila perunkilan haii ini
dipemnhrkkan bagi orang lrang masih hidup, akad ini
diperbolehkan jika dia telah menentukan lokasi miqat.

Sebab, dalam kondisi demikian masih memungkinkan

unfuk mengetahui rnaksud pemSTataan pihak !/ang
mewakillran.

Apabila jasa haji dan urnrah ini disewa untuk
menghajikan oftlng lrang telah , akad ini sah

walaupun tdak rnerryebutkan tempat miqat. Sebab, fidak
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mungkin mengklarifikasi pemyataannya. Dua pendapat di
atas diarahkan pada dua kondisi tersebut.

Ada juga diantara para sahabat kami yang

berpendapat, bahwa apabila suafu daerah memiliki dua
miqat, akad perwakilan haji ini tidak sah sebelum

penyewa jasa menenhrkan lokasi miqat. Tidak ada miqat
yang lebih utama dari yang lain, karenanya dia wajib

I men;elaskan miqat lnng dimaksud, seperti alat

I pembalraran di daerah yang memiliki dua mata uang.
I

I Jika di daerah tersebut hanya terrdapat satu miqat,

I p"nyewa tdak perlu menjelaskan tempat miqat, seperti

I n a pembayaran di daerah yang hanya memiliki satu

I mata uang. Dua pendapat di atas diarahkan pada dua
I mndisi ini.
I

I epabila penyewa tdak menyebutkan lokasi miqat,

I d* kita berpendapat *akad tersebut fidak sah,' lalu

I pih"k yang mewakilkan menghaiikanngra, maka haji bagi

I p"nyewa tersebut sah, karena pihak yang menyewir

I O"rtindak atas idn penyewa sekalipun akadnya fasid-

I Purwakilan haji ini sah, seperti kasus perwahlan yang

I fasid dalam jual beli.
I

I

I n"njelasan: Pada permualaan bab ini karni telah

I *"ncantumkan ayat tentang transal<si iarah Syraib terhadap Musa.

I S*ad, Al Bukhari, dan hnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi $
I bersabda,

I
!

I

I
I
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" Tidal<hh Allah mangutts eonng nabi keanli ia prah
manggernbak kanb@-'Pam sahabat bertanya, "Engkau juga?"

" Ya, alnt pemah domb milik pendtduk Maldeh

dengan imbalan M*ap qinth. " Su,'aid bin Sa'id menyratakan,

maksudnya setiap seekor lombing mendapat imbalan safu qirath.

hrahim Al Harabi berkata, " Qaraidl nama suafu daerah."

hnul Jauzi dan hnu Nashir membenarkan tafsir 5ang dikemukakan

oleh hmhim Al Harabi. Akan tetapi, yang rajih adalah tafsir hnu

Sur,raid bahr,rla pe,nduduk Makkah tidak mengenal daerah yang

bemama Qaruifi.

An-Nasa'i merituaSatkan hadits Nash'r bin Hazn, dia berkata,

"Para pemilik unta dan kambing tersanjung." Rasulullah $ pemah

bersabda,

I



Hadits ini mengindikasikan, boleh mempekerjakan orang

unh.rk menggembala kambing. Hukum ini diqiyaskan pada bolehnya

menggembala jenis hewan yang lain. Apakah sah menggembala

sekumpulan kambing, tanpa mengetahui jumlah pastinya? Atau,

menggembala sekumpulan sapi tanpa i jumlahnya, sedikit

atau banyak? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Pertama, menuut pendapat yang lebih shahih, jumlah

hewan yang digembala perlu disebutkan dengan jelas, dan imbalan

yang diterima penggembala harus sebanding dengan jasa dan

pekerjaannya.

Kedua, apabila kebiasaan setempat berlaku

iarah penggembalaan sekumpulan temak tanpa menyebutkan jumlah

pastinya, maka akad tersebut sah.

Cabang: Madzhab Aslrslrafi'i & memperbolehkan seorang

ibu mempekerjakan orang lain unfuk menlnrsui bayinya.

Abu Hanifah berpendapat, bahr*ra ibu tidak boleh menyerrua

wanita lain unfuk menyrsui bay,r,!ra, selama dia masih dalam ikatan

pemikahan atau iddah.

Tidak boleh mempekeriakan wanita merdeka yang telah

menikah unh-rk menyrsui atau pekerjaan lain yang mengakibatkan dia

tajebak dalam khant/ah (kondisi sendiri tanpa ditemani mahramnla)

Sang dihammkan, tanpa izin suami. Demikian menumt pendapat

yang lebih shahih.

Mengutip pendapat Al Adzra'i bahwa wanita ini boleh

melakukan pekerjaan tersebtrt, apabila suaminya tidak berada di

rumah. Dia mempekerjakan did trntuk ruafu pekerjaan yang mubah,
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fdak berduaan dergan lelaki hin, lrang mana jangka u,aktu pekerraan

ini berakhir sampai sraminya tiba.

Al Ghad menlarggah perdapat ini, karena wanita berikut

potensinya menjadi milik suami leuat akad nikah.

Sementara fu-Ramli berkomentar, bahwa sanggatran di atas

lanang tepat, karena seorang suami tidak memiliki istinyra- Dia hanya

berhak atas sebagian manfaat iski, sementara dalam kasus ini sang

isti mendapatkan idn dari zuamin5a.

Seandainyra teriadi sengketa antara suami-isbi perihal izin,

pihak suamilah prg dibenarkan. Bahasan ini sudah culnrp jelm-

Sejalan dengan qiyas terhadap bunyr tekshnl madzhab bahwa

wanita sah melalnrkan akad iianh menunrt pern5ataan AI A&ra'i,

karena *nmi boleh mempekeriakan istinya untuk menyuzui

anaknya, sekalipwr itu anaknya sendiri. Praktik ini memberi iq,rarat

bahwa kepemilikan istui atas sr.rahr manfaat.

Berdasarkan asumsi di atas, apaloh boleh mernpeleria*an

uaanita susuan dangan irnbalan bahan makanan dan pakaiannSa?

Menurut madzhab AqrSyafi'i pmktik ini tdak diperbolehkan dalam

ia* zha r (perernptran yang menyusuai anak orang hin), tdak

dilarang dalam beragam jenis alod iknhlainn5a.

Terdapat perbedaan riwapt png bersumber dari Ahmad

tentang orang yang mernpekerl*an buruh dengan imbalan bahan

makanan dan pakaian; atau mernberikan upah atau menqtara*an

bahan makanan dan pakaiannla. Senrentara diriu,ayadan darin5n

tentang bolehrga prakfik demikian. Hal ini senada dengan pendapat

madzhab Malik dan Ishaq.

Diriwayratkan dari Abu Bakar, Umar, Abu Mtsa bahwa

mereka mernpekerjakan para bunrh (peketia) dengan imbalan bahan
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makanan dan pakaian. Dirivrnyatkan dari Ahmad bahwa praktik

dernihan diperbolehkan pada zha i bukan yang lain, sesuai dengan

firman Allah Ta'ala,

"Dan kewajiban ayah menanggung nalkah dan pakaian

mereka dengan ara yang patuf. "(Qs. AI Baqarah l2l:233).

Istri berhak menerima nafkah dan sandang sebagai

kompensasi menyusui anaknya. Dalam hal ini tidak ada bedanya

antara wanita yang telah cerai ataupun bukan- Bahkan, ayat ini

terdapat isyarat yang mengindikasikan wanita yang dimaksud

adalah mereka yang berstatus cerai, karena istri berhak menerima

nafkah dan sandang sebagai konsekuensi dari hubungan

perkawinan, sekalipun dia tidak menyusui anaknya. Sebab, pada

a5at berikutnya Allah berfirman, "Ahli ovais pun fterkewaiiban)
seperti itu pula."(Qs. Al Baqarah 12]r. 2331.

Ahli waris dalam ayat ini bukanlah suami. Disamping itu,

perhifungan jasa dalam pengasuhan anak dan men5rusui bayi udak

begitu jelas, sehingga kompensasi yang diberikan pun boleh

dengan cara demikian.

Masih bersumber dari Ahmad, riwayat ketiga menyebutkan,

mempekerjakan istri sama sekali tidak boleh, baik menyusui anak

oftmg lain maupun pekerjaan lainnya. Pendapat ini didukung oleh

Asysyafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Abu Tsaur, dan hnu Al

Mundzir, karena stafus jasa seperti ini sangat diperdebatkan dan

jelas berbeda sehingga ia tidak jelas. Sementara, di antara syarat

penerimaan upah, pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas.

"o_i;tu,'"#---:8'"ibrfr,rllig;
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Kalau dernikian, apakah iasa anak dapat

dikategorikan dahm jasa penyusuan bayi atau tdak? Disini

terdapat &n wajh

Pertama, tdak dikategorikan jasa penyusuan bayr.

Demikian pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir, karena akad

tidak mengindikasikan demikian.

Kedua, ia dapat dikategorikan jasa penyusuan. Ini pendapat

,Ashabur RaU, karena berdasarkan kebiasaan yang berlaku ( izrl
ibu yang menyusui pastilah mengasuh bayi png disusuinya. Jadi,

penyebutan "menyusui" dalam ayat di atas ditafsirkan dengan adat

dan kebiasaan Snng b€rlaku di tengah masyarakat.

Akad susuan (mdlta'ah) harus memenuhi empat sSarat:

1. Jangka urakfu jasa pen5nrsuan diketahui dengan jelas,

karena ukuran ndha'iah hanya bisa diketahui dengan

cara tersebut, sementara pemberian air minum dan

perkeriaan grang mesti dilakukan berbeda-beda.

Mengetahui bayi Snng di$sLri seca,ra langsung, karena

jasa susu terganfung bayr lrang distrsui,

antara bay SnnS kecil dan png besar, dan antara bayi

yang gernbul dan tidak gemhl.
Lokasi pen!,usuan, karena tempat menSnrsui be6eda-

beda. Menyusui bayi di rumah si pemilik bayi tenfu akan

merepotlon pemberi iasa susran; dan menyusui di

rumah penrberi jasa susran akan meringankannSra.

Mengetahui kompensasi yang bakal diterirna, jumlahnya

harus ielas, seeerti keterangan di depan. .,

2.

3.
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Cabang: Jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk

membuat sumur, lalu dia menetapkan tempat dibuatnya sumur,

luasnya dan upahnya. Atau dia mempekerjakan orang lain untuk

mencetak batu bata, lalu dia sediakan air, jerami dan juga tempat

yang kondusif unfuk membuat batu bata. Namun kemudian air

dalam sumur itu mengalir dan batu bata ifu rusak karena hujan

atau terinjak oleh hewan hingga rusak, maka amil tetap berhak

mendapatkan upahnya. Sementara itu dia tidak harus bertanggung

jawab atas apa yang terjadi pada sumur itu dan tidak juga pada

batu bata itu.

Cabang: Boleh menarik imbalan dari iasa mengajarkan Al

Qur'an atau surah tertentu atau beberapa bagian Al Qur'an dengan

batasan tertentu. Hal ini seperti bolehnln memungut upah dari jasa

mengajar fiqih, hadits, dar berbagai keilmuan lainnSa jika rnemang

dibutuhkan. Pendapat ini menunrt satu wajhdalam madzhab.

ndak sah menya,ruakan jasa membaca Al Qur'an terhadap

orang yang meninggal, sebagaimana keterangan AqlSyaf i dalam .4/

Umm. Dia berkata, "Sebenam5ra pahala bacaan Al Qur'an tidak akan

sampai pada omng yang meninggal."

fuySyarbini menerangkan dalam Al Mughni, bahwa jasa

membacakan Al Qur'an di atas makam dalam jangka waktu tertenhr

atau batasan tertenhr diperbolehkan karena ada unsur manfaat.

Yaifu, tunrnnya mhmat Allah ketika Al Qur'an dibacakan. Gang
yang sudah meninggal sama seperti orang !,ang masih hidup.

Demikian ini baik pembacaan Al Qur'an tersebut diikut dengan doa,

menghadiahkan bacaan Al Qur'an r.rnhrk atrli lnrbur, ataupun tdak,

manfaat Al Qur'an akan kembali pada oftmg png meninggal.
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Doa yang dipaniatkan orang yang masih hidup akan sampai

pada si rnayit. Apahgi" bacaan Al Qur'an dan doa setelah orang mati

dimakamkan, ia sangat mungkin dikabulkan dan lebih banyak

berkahnya. Jadi, dengan begitr.r, menghadiahkan pahala membaca Al

Qur'an unfuk maSnt merupakan doa agar pahalanya tercapai

sehingga orang gang meninggal merasakan manfaatrya.

Pemyataan Aqrq/af i g bahr,lra pahala membaca Al Qur'an

tidak sampai pada rnalat ditafsirkan seperti penielasan di atas. fuy
Syihab fu-Ramli fatvrn !,ang sama; dan dirumuskan

oleh putranya $amsddin dalam NihaWh Al Muhtai.

Menurut hematku, ahli ilmu telah sepakat bahwa apabila

seseorang membaca Al Qur'an dengan harapan memperoleh

imbalan dan uang, apalagi dewasa ini ketika penyimpangan

baciran Al Qur'an telah merebak; orang-orang mendendangkan

dan melagukan ayat-ayat Al Qur'an layaknya biduan, ;elas dia tidak

mendapatkan pahala. Justu, dia berdosa, karena membaca Al

Qur'an bukan untuk meraih ridha Allah dan tidak memperhatikan

keajaiban Al Qur'an yang dapat menyentuh kalbu-

Statemen di atas seperti perumpamaan yang dikemukakan

Abu Hamid Al Ghazali &, nasihat ibarat zakat dari petuah yang

mencapai nishab. Omng yang tidak mencapai nishab, tidak dikenai

zakat. Orang 5nng tidak memetik nasihat dari Kitabullah, dia Udak

pantas mendapatkan buah nasihat.

Cabang: Para sahabat kami menyatakan, manasik haii

sudah dimaklumi bersama. Apabila dua belah pihak yang

bertransaksi mengetahui manasik ini ketika iianh, al<ad iianh irn
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sah. Jika salah satu pihak tidak mengetahuinya, akad tersebut

tidak sah, tanpa perbedaan pendapat.

Di antara ulama ada yang menegaskan pendapat di atas

yaitu Imam Al Haramain, Al Baghawi, dan AlMutawalli. Apaloh
penentuan miqat tempat pihak yang menggantikan haji memulai

ihram disyaratkan? Ary-Syafi'i menegaskan dalam Al Umm dart

Mukhtashar Al Muani bahwa disyaratkan menenfukan mi<1at.

Namun, dalam N Imk tidak mensyaratkan hal tersebut.

Para sahabat kami mempunyai empat riwayat dalam losilrs

ini. Pendapat yang paling shahih yang didukung oleh Abu Ishaq Al
Marwazi dan mayoritas ulama. Para penyusun kitab sepakat unfuk

men-shahibkan pendapat tersebut. Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat yang paling shahih, penyebutan miqat dalam akad Udak

diqramtkan.

Miqat tersebut ditafsirkan dengan miqat daerah orang lang
betsangkutan sesuai kebiasaan yang sering terjadi. Sebab, jam

mewakilkan haji berlaku sestrai haji yang syar'i. Haji qrar'i

mempunyai mQat 1nng telah ditentukan secara syara' dan mirpt
lainnln. Jadi, tidak ada penyebutan tempat miqat ditafsirlon
demfian. Sebab, tidak ada bedanya antiara aturan yang ditetapkan

oleh dua pihak bertansalsi dan aturan yang ditetapkan dalam

qlarat atau 'uf(adat istiada$.

Kasus di atas sama dengan orang yang membeli dengan

alat pernbayaran yarlg wnrmr, maka dalam ltaslrs rni ditafsiikan

dengan mata uang yang ditetapkan dalam 'urf. Yaifl.t, mata uang
yang dominan- Artinya, sama dengan mata uang yang telah

ditetapkan dua belah pihak.
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Ulama yang menentukan keabsahan pendapat ini yaitu

Syaikh Abu Hamid dalam Ta'hqnya, Al Mahamili, Al Bandaniji,

Ar-Rafi'i, dan ulama lainnya.

Kedua, penyebutan miqat ini disyaratkan dalam akad,

karena ihram kadang dilakukan dari miqat, sesudah, atau

sebelumnya. Perbedaan miqat menyebabkan perbedan tujuannya,

karenanya wakil wajib menenhrkan miqat.

Riwayat kdua, apabila suafu daerah mempunyai dua

trayek menuju miqat atau jalan tersebut menuju dua miqat, maka

disyaratkan penyebutan miqat. Jika tidak demikian, tidak

disyaratkan menyebutkan miqat.

Riwayat ketiga, apabila akad menggantikan haji ini dari

orang yang masih hidup, disyaratkan penyebutan miqat; jika

sebagai ganti haji orang yang telah meninggal, fidak disyaratkan

penyebutan miqat. Sebab, orang lrang hidup kadang masih

berkepentingan dengannya. Keterangan ini diriwayatkan oleh Asy-

Syrrazi dalam kasus ini. Pendapat !/ang sama dikemukakan oleh

Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, dan seluruh ulama lrak-

Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini dan ulama lainnya men-

dha'ifkan pendapat tersebut. Afuran ini dan afuran sebelumnya,

menurut mereka, tidak perlu dihiraukan. Pendapat ini dikutip oleh

Imam Al Haramaian.

Riwayat kempat, keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-

Darimi, menurut safu pendapat, disyraratkan menyebutkan miqat'

Mengaor pada pendapat ini, jika dua belah pihak mensyaratkan

penyebutan miqat lalu mengabaikannya, al<ad iiarah tersebut fasid.

Akan tetapi, haji yang dilakukan orang diser,va tersebut sah dan dia
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berhak mendapatkan imbalan standar. Sementara itu, penenhran

waktu ihram bukan termasuk syarat, menurut kesepakatan ulama.

Para . ulama menyatakan, bahvva jika ijarah untuk
melakukan haji dan umrah, maka menumt kesepakatan ulama,

disyaratkan menjelaskan apakah haji dan umrah ini secara ifrad,

bmatfu', atau qinn, karena terdapat perbedaan fujuan. Pendapat

yang dikutip oleh Al Muzani bahwa Asy-Syafi'i menegaskan dalam

Al Mantsur bahwa apabila orang yang di-ghasha6 menyatakan,
"Siapa yang menghajikanku, maka dia mendapat 100 dirham,"

lalu seseorang menghajikannya, maka orang ini berhak

mendapatkan 100 dirham.

Al Muzani menufurkan, bahwa omng tersebut berhak

memperoleh upah standar, karena praktik ini termasuk ijanh,
karenanya ia tidak akan sah tanpa menentukan besaran upah.

Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Al Muzani. Asy-Syirazi

mengemukakan kasus ini pada Bab Ju'alah.

Dalam kasus ini para sahabat kami mempunyai tiga wajh;

Wajh yang paling shahih, haji pihak yang diwakili sah dan wakil

berhak memperoleh upah standar, karena ini termasuk akad
jublah, bukan iiarah. Jublah boleh diberlakukan pada pekerjaan

yang belum jelas, namun ju alah terhadap pekerjaan yang telah

diketahui jauh lebih utama.

Sementara pembahasan lainnya terkait ijarah haji yang

dilakukan oleh satu orang, beberapa orang, boleh melakukan

ianh haji di Makkah, dan masalah lainnya telah dipaparkan secara

detail dalam Kitab Haji, dalam Al Majmu'. Wallahu a'18:th; : ; :
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Asy-Syairazi A) berkata: Pasal: iiarah hanya sah

dengan imbalan (ujnhl yang diketahui, karena ia akad

dengan kompensasi. Karena ifu, iiarah tidak sah bila

tidak menyebutkan kompensasi seperti jual beli- Boleh
melakukan akad iiarah atas manfaat dari barang yang

sejenis atau tidak seienis, sebab manfaat dalam iiarah

sarna seperti barang dalam iual beli. Selaniutnya,

sebagian barang boleh diperjual-belikan dengan barang

yang lain secara barter, demikian pula manfaat.

Pasal: Iiarah hanya diperbolehkan dengan

kompensasi yang jelas, sesuai dengan keterangan yang

diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri rga bahwa

Nabi S bersaMa,

.;;(l\,r;#(bf ;il a
'Siapa saia gTang *u^p"*.iut*, ,.orunn buruh,

hendalmya dia memberitahu upahnSn.'

Ijarah merupakan akad timbal-balik, karenanya

tdak boleh dilakukan dengan kompensasi yang tidak

diketahui, silrna seperti jual beli.

Apabila seseorang mengadakan alad iianh
dengan imbalan barang tanpa ditimbang atau tanpa

ditakar, datarn kasus ini tendapat beberapa tinjauan-

Jika akad iianh ini terkait dengan manfaat dalam

tanggungan, di sini tendapat dua pendapat, karena

ijanh terhadap manfaat barang dalam tanggungan

sama seperti salam. Sementara akad salam terhadap
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barang yang tdak ditimbang terdapat dua pendapat,
demikian pula dalam akad ijarah.

Apabila akad ijanh ini berhubungan dengan
man{aat yang telah dit<jntukan, di sini terdapat dua
riwayat. Di antara para sahabat kami berpendapat,
ijarah ini diperbolehkan, menurut satu pendapat,
karena ijarah terhadap barang sama seperti jual beli
barang. Sementara itu, dalam jual beli barang boleh

kompensasi berupa barang yang tidak
diketahui takaran atau beratnya, menurut safu
pendapat. Begitu iuga ijanh.

Sebagian Ashab kami berpendapat, dalam kasus

ini terdapat dua pendapat. Pertama, boleh. Kedua,
fidak boleh, karena dengan demikian ia termasuk akad
terhadap barang lpng masih dalam penantian- Tidak
jarang akad ini batal, sehingga salah safu pihak harus
mengembalikan kompensasi. Jadi, hukum pemberian
kompensasi iianh dengan barang yang fidak diketahui
ukurannya, tendapat dua pendapat, sama seperti salam.

Apabila ijanh ini terhadap manfaat barang
tertenfu, ia diperbolehkan dengan upah tunai atau
ditempokan, karena ijanh barang salna seperti jual beli
barang, sementara dalam jual beli barang boleh
menggunakan pemba5Taran tunai atau ditempokan.
Demihan halqTa iianh.

Jika akad iianh ini disampaikan secara mutlak,
upah telah ditetapkan berdasarkan akad. Penyerahan
upah wajib dilaln*an bersamaan dengan penyerahan
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barang, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah, dia
berkata, Rasulullah $ bersaMa,

.fr'rr'",-b;-'rr1'# i?l o*\l l*Lt
,./

'Berilranlah uPah pekeria sebelum keringatnSn

kering-'

Alasan lainnya, iiarah sama seperti jual beli di

mana harga wajib dibayarkan begitu akad telah terjalin;

ia wajib diserahkan setelah barang diserahkan-

Demikian pula iiarah-

Apabila salah satu pihak telah memenuhi

manfaat, upah harus segera diserahkan, sesuai dengan
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah &, bahwa

Nabi S bersaMa,

loz olro , 4 $zt z 4 , az o)1, ' u

t; "f,e*, t'T a,)Ai ,b:) ? E, Jti

G ei,y;,1&?"^*r* urryql
-vat "tr t:),l*'yu + L6.,tr t:r,:ti i

.;;i g.'; nt f, e"-f*,,v tibi
'Rabb kalian ffi berfirman, 'Ada tiga golongan di

mana Afu meniadi musuh merel<a pada Hari Kiamat-

Siapa aja ynng Aku meniadi musuhnSn, Aku pasti

memusuhingm. Orang Wng memberi atas nama-Ku

kemudian berldianat; oftrng tqng meniual orzrng
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merdeka lalu memal<an hasilnya; dan orzrng yang

mempekerjal<an buruh (pekeia) Ialu dia
mengerjakannya namun upahnya tidak diberikan- "

Alasan lain, ketika penyewa telah menerirna obiek
yang diberlakukan akad, otomatis dia waiib
menyerahkan imbalannya, seperti halnya dia menerima

barang yang dibeli.

Apabila salah satu pihak telah menyerahkan

barang yang manfaatnya telah diberlakukan akad, dan

telah berlalu wahu yang memungkinkan pihak lain

unfuk membayarnya, penggantinya telah ditetapkan.

Sebab, objek yang diakadkan rusak di bawah

kewenangannya, karena ifu penerima waiib

menyerahkan gantin5Ta. Hal ini sama dengan barang

dagangan yang rusak di tangan pembeli-

Apabila satu pihak telah menyerahkan barang
pada penyewa dan telah berlalu waktu yang

memungkinkan pembayaran sewa, besaran upah pun

telah ditetapkan. Sebab, manfaat rusak akibat sikap

penyewa, karena ifu ia berkewajiban menanggung

kerusakan tersebut, salna seperti pembeli, ketika

barang yang dibeli rusak di tangan peniual.

Apabila hansaksi ini berlangsung dalam akad

iknh yang fasid, penyewa hams membayar upah

standar, karena ijanh salna seperti jual beli dan

manfaat seperti barang. Selain ifu, iual beli yang fasid

sarna seperti jual beli lpng sah dalam hal tetapnya
kompensasi. Begifu pula ketentuan lnng berlaku dalam

ijarah.
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Apabila akad ini terkait dengan manfaat dalam

tanggungan, dia tidak boleh dibayar dengan'upah yang

ditempokan, karena iiarah barang dalam tanggungan

sama seperti salam. Sementara salam tidak boleh

menggunakan pembayaran yang ditempokan, begifu
juga ijarah.

Ijarah hanya diperbolehkan apabila pembayaran

telah diterima di majelis akad, sama seperti salam- Di

antara para sahabat kami ada yang berpendapat, bahwa

apabila akad ini menggunakan kata osalam,'

kompensasi wajib diserahkan di lokasi akad, karena ia

termasuk salam- Namun, iika menggunakan kata
*ijarah,' tidak waiib demikian, karena ini termasuk

ijanh.

Pendapat pertama lebih jelas, karena hukum

mengikuti makna bukan narna. Makna akad tersebut

adalah makna salam, maka hukum yang berlaku pun

hukum nlam. Upah dalam akad iiarah iru belum

ditetapkan kecuali manfaat barang telah dipenuhi,

karena objek yang diberlakukan akad berada dalam

tanggungan. Karena ihr, pengganti objek belum

ditetapkan sebelum dipenuhi, seperti barang pesanan-

Penjelasan: Hadits Abu Sa'id Al Khudri i$ diriwayatkan

oleh Ahmad. RedaksinYa berbunYi,
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,tt-ryt
,
t,

t1o ! . . (AYI ,s+'*i rlL hr Jt" AlJl

)t
4J

z 6,. . / )zO I
cr:^a.-Jl tS cor>l

t gzt 6. o te^.

&,? f)Jl
.pJr dt:

"Rasulullah $ melarang mempekerjakan pekerja sehingga

menerangkan upahnya, jual beli nalasy, kms,lnl beli dengan cara

meleparkan bafu."

Disebutkan dalam Majma' Az-hwaiiC, seluruh periwayat

Ahmad berkualitas shahih, selain hrahim An-Nakha'i. Menunrtku,

Ibrahim belum pemah menerima hadits dari Abu Sa'id.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Abdurrazzaq,

Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Daud dalam Al Marasil, dan An-

Nasa'i dalarn bab Zra'ah, namun trdak marful Redaksi yang

digunakan sebagian periwayat berbunyi,

).c'f tl o., .?, ll;(;Ct;'c;>.i *1*('-+ . .
"Siap aja gng mempekerjat<an buruh, hendakrym dia

menerangl<an uphnya."

Hadits ini mengindikasikan keurajiban menyebutkan besaran

upah. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad.

Malik, Ahmad bin Hanbal, dan hnu Syibramah menyatakan,

bahwa tidak wajib menyebutkan upah berdasarkan dalil 'urf dan

istihsan kaum muslimin.

Penyu.sun Al Bahr, Az-7-ali'ar, berkata, "Kami tidak

menerima pendapat ini. Justru, ijma' menyalahinya. Pendapat
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madzhab diperkuat dengan qiyas terhadap harga barang

dagangan."

Hadits Abu Hurairah berbunyi, Rasulullah '$ bersab da, 'Jl3ll-

*qt ?i'trb, $i W ,jr; ?irr "Allah Ta'ala berfirman, 'Ada tiga

yang meniadi musuhku pada Hai Kiamat,..-dan

setentsnya. " Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari.

Juga, diriwayatkan oleh N Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Al

Bazzar Hisyam bin Ziyad, Abu Al Miqdam. Dia periwayat yang

dha'if.

hnu At-Tin menerangkan, bahwa Allah SWT memusuhi

seluruh orang zhalim. Hanya saja, dalam hadits ini Allah secara

lugas menegaskan perrnusuhan-Nya terhadap mereka. Kata a/

khashmdigunakan unfuk benhrk tunggal, tabniah, maupun jamak-

Al Harawi menyatakan, bahwa bentuk tunggalnya al

t<hishm. Al Farra' menemngkan bahwa penggunaan kata al

khashm unfuk makna tunggal dan jamak termasuk bahasa fushah.

Bentuk tatsnialrnya boleh menggqnakan l<ata khasman Demikian

ini sebagaimana Al Qgr'an menggr.rnakan bentuk tatsniah,

khashmani, dalam ayat,

q-.&(#;.6;S*
"(I{amf berdua sdang berselisih, sebagian dai kami

berbuat zhalim kepda tang lain.' (Qs. Shaad l38l: 221- Demikian

penggunaan kata khashmyang paling tepat dan fasih.

Redaksi '^rA?'^br'd? s,tj "Siap aja Snng aku meniadi

musuhn5m, aku psti memusuhinin," merupakan tambahan

redaksi, tidak terdapat dalam Shahih Al Bukhari. Akan tetapi,
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hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu

Khuzaimah, dan Al Isma'ili.

R€daksi, 'l*lt F6 t? tt|y;i "saeorang menjual orang

merdeka dan memakan hasil penjualannya, " dalam riwayat Abu

Daud disebutkan, 'o;F g, "ib.tt "Dan orang yang menganiaya

budak tnng telah dimedekakatln5m," kata kerjanya lebih umum

namun objeknya lebih khusus.

Al Khaththabi menerangkan, "Menganiaya orang merdeka"

punya dua pengertian: Pertama, orang yang memerdekakan

budaknya kemudian menyembunyrkan hal itu atau

mengingkarinya. Kdua, menjadikannya pelayan secara paksa

setelah dimerdekakan. Sikap pertama lebih parah.

Al Hafizh hnu Hajar menyatakan dalam Al Fath,

"Pengertian pertama lebih berat, karena disamping

menyembunyikan atau mengingkari perbuatannya, dia juga

melakukan konsekuensinya seperti jual beli dan memakan

hasilnya. Sebab itulah ancarun terhadapnya lebih keras."

Berkenaan dengan pemberian upah setelah menyelesaikan

pekerjaan terdapat perbedaan pendapat antara para ulama.

Menurut Abu Hanifah dan para sahabatrnya, bahwa upah dimiliki

dengan adanya akad. Jadi, hukum upah mengikuti beberapa

hukum kepemilikan.

Menurut Asy-Syafi'i dan para sahabatrya, bahwa pekerja

berhak mendapatkan upah lantaran akad. Ketenfuan ini berlaktr

dalam akad yang sah. Sementara akad yong fasid, pen5rusun l/
Bahr mengntakan, bahwa upah tidak diwajibkan karena akad,

sesuai ijma' ulama. Namun, upah wajib diberikan karena pekerja

telah menuntaskan tugasn5ra.
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Substansi ijarah dilandasi banyak dalil, dan sangat beragam

dalam praktiknya. Ia seperti jual beli secara funai dan sebanding.

Asy-Syafi'i sg menyatakan, jualbeli yang sah ada dua macam: Jual

beli barang yang dapat dilihat oleh pihak penjual dan pembeli, dan

jual beli barang yang disifati dalam tanggungan penjual.

Jenis jual beli ketiga yaitu orang menjual barang yang

wujud, namun tidak ada di hadapan penjual dan pernbeli, serta

tidak dalam jaminan penjual, jika barangnya selamat dari aib

hingga pembeli melihatnya. Dalam praktik jual beli ini pembeli

berhak atas khiyar, dia boleh menjualnya sesuai sifat dan barang

tersebut sesuai dengan sifat yang ditentukan pembeli, atau berbeda

dengan sifat tersebut.

Sebab, jual beli barang dengan berbagai sifat yang

ditetapkan pembeli, berlaku selama berada dalam tanggungan

pemiliknya. Jual beli ini tidak sempuma sebelum pembeli melihat

barang tersebut lalu meny"rkainSn. Kedua belah pihak berpisah,

meninggalkan lokasi di mana pembeli melihat barang tersebut.

Dengan begifu, jual beli tersebut telah sempuma. Pembeli wajib

menyerahkan pembayaran, seperti keurajiban membayar dalam

pembelian barang yang tersedia di majelis akad, sampai kedua

belah pihak berpisah pasca jual beli atas dasar suka sama suka.

Barang seperti ini tidak boleh dibeli dengan jangka waktu

tertenfu, baik singkat maupun lama, dari segi penetapan akad

dengan jangka u/aktu. Namun, dia boleh membeli barang ini

secara funai dari pemiliknya. Pembeli mengambil barang ini dan

wajib menyerahkan pembayaran dari berbagai perspektif.

As-Subki dalam Al Fatawa mengutip pemyataan Al Qaffal,

"Dalam iarah dengan tanggungan berlaku khiinr majelis, terlebih
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jika merujuk pada asumsi bahwa iiarah mirip dengan salam,

sehingga kompensasinya harus diserahkan di majelis."

As-Subki melanjutkan, "Orang yang mempekerjakan

dirinya, ijarabnya boleh dilakukan secara tunai dan dalam

tanggungan. Jika dia mempekerjakan dirinya secara funai, harus

ada manfaat yang jelas dengan salah safu dari dua @ra:

Berdasarkan ukuran pekerjaan atau jangka waktu." Wallahu a'lam. .

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang

mempekerjakan pekeria. Menurut madzhab kami, besaran upah

harus jelas, tidak samar. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu

Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur, dan hnu AlMundzir.

Ahmad berkomentar tentang orang yang mempekerjakan

pekerja dengan imbalan bahan makanan dan pakaian.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa praktik tersebut diperbolehkan

terhadap wanita yang menytrsui bayi orang lan (zha 'r), bukan

lainn5ra. Al Qadhi memilih pendapat ini.

Demikian ini menurut madzhab Abu Hanifah, karena akad

seperti ini tdak jelas. Sernentara bolehnya mempekerjal<an zha'r

berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan ka,rtaiiban ayah

meninglurgl nalkah dan pal<akn merel<a dengan ara yang

ptut "(Qs. Al Baqarah l2l:2331.
***

AslrSyairazi e berkata: PasaL lianh terhadap

manfaat yang disifati dalam tanggungan diperbolehkan

baik secara funai maupun ditempokan dalam

Al lttajmu'SJtaraltAt Mutadzdzab ll aa,



tanggungan seperti salam- Sakm diperbolehkan baik

secara tunai maupun ditempokan. Begitu halnya iianh
dalam tanggungan.

Apabila seseorang menyewakan manfaat secara

mutlak, manfaat ini wajib diberikan secara funai, sarna

seperti orang yang memesan sesuatu secara mutlak, ia
wajib diserahkan secara funai.

Jika seseortlng mempekerialon orang lain untuk

berhaji dalam tanggungan, dia wajib menunaikan haii

tersebut pada tahun tersebut. Jika dia mengundur

pelaksanaan haii ifu pada tahun berikutnya, di sini

terdapat tinjauan;

Apabila iianh haji ini sebagai wakil orang yang

hidup, pihak yang menyewa jasa berhak membatalkan

akad, karena haknya telah diakhirkan. Pembatalan ini
bermanfaat bagiryn, mengelola upah akad ini untuk
keperluan lain.

Apabila ijanh haii ini untuk menghaiikan orang
yang telah meninggal, akadngTa tdak batal, karena tidak

mungkin orang mati mengelola upah yang dikembalikan
ketika akad batal. Karena itu, ahli waris harus

mempekeriakan pihak lain pada tahun kedua, sehingga

fidak ada alasan lagi untuk membatalkan akad.

Akad ijarah terhadap manfaat tertentu hanp
boleh dilakukan secara tunai. Apabila akad ini
berpedoman pada i.ngka wakfu, ia hanF
diperbolehkan bila permulaan wakfu tersebut

bersambung dengan akad.
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Apabila akad di atas mengacu pada ukuran
pekeriaan tertentu, ia hanya diperbolehkan pada waktu
yang memungkinkan untuk memulai pekeriian. Sebab,

ijarah barang sama seperti jual beli barang, sementara
jual beli barang hanya diperbolehkan pada barang yang

bisa segera diserahkan" Begitu iuga iiarah.

Apabila seseoftrng menyewa oftIng lain unfuk
berhaji, akad ini hanya diperbolehkan pada waktu yang

memungkinkan unfuk melaksanakannya (musim haiil.

Jika akad tersebut berlangsung di daerah yang dekat,

maka ia tidak diperbolehkan sebelum bulan-bulan haji,
karena dengan demikian teriadi pengr.rndur.rn

pelaksanaan objek yang diakadkan dari akadnya.

Sebaliknya, iika akad ini berlangsung di ternpat
yang jauh dimana unfuk mencapai lokasi manasik haii
membutuhkan perjalanan sebelum musim haii, maka

akad tersebut hanya diperbolehkan pada waktu
pelaksanaan setelah melangs.rngkan perjalanan, karena

waktu persiapan haii masuk dalam pelaksanaan akad.

Apabila seseoftrng berkata, 'Aku menyewakan

rumah ini selama sebulan," akad ini tidak sah; karena ia
tidak menenhrkan oblek yang diberlakukan akad dalarn

akad yang disyaratkan adanya penentuan. Akibatnya,
akad ini batal, sama seperti pernyataan, "Aku jual

seorurng budak padamu.'

Jika seseorang menyewakan rumah kepada

seseorang selama sebulan terhifung dari wakfu akad,

kemudian menyewakan lagl padanya untuk bulan

Al ilf4jmu'SyuattAt Muhdzdzab ll OaS



berikutnya sebelum berakhir bulan pertama, dalam

kasus ini terdapat dua waih:

Pertama, akad tersebut tidak sah, karena ini
termasuk ijarah manfaat lnng tertenfu, dengan jangka

waktu yang mundur dari pelaksanaan akad- Jadi, sama

seperti menyewa rumah itu dari orang lain-

Kedua, akad ini sah. Pendapat ini telah

ditetapkan, karena pihak lain tidak berhak menghalangi

dirinya dari objek yang disewa. Disamping itu, satu dari

dua bulan ini bersambung dengan bulan lrang lain- Jadi,

sama dengan kasus orang yang mengumpulan iangka
waktu dua bulan dalam akad.

Penjelasan: Al Mahamili men5ntakan dalam Al Maimu',

tidak boleh mempekerjakan orang lain dalam transaksi iamh
barang, kecuali dalam rentang u,akfu yang memungkinkan.

An Natvawi berkata, "Apabila berada di daerah yang dekat

dari Makkah penye'rraan iasa haii tidak diperbolehkan sebelum

masuk bulan-bulan haji. Jika berada di daerah yang jauh dari

Makkah, penyetdraan jasa haji han5ra diperbolehkan pada rentang

wakhr setelah mempertimbangkan jaraknya, karena ia waktu

persiapan menunaikan haji.

Abu Ath-Thayib menyatakan, iianh hanya diperbolehkan

pada \takfu yang memungkinkan pengeriaan iasa atau

membututrkan faktor penyebab.

Oleh sebab itu, apabila pihak yang menyetruakan jasa haji

tidak bersiap menunaikan haji pada tahun pertama, baik karena

halangan maupun tanpa halangan, dalam kasus ini terdapat
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beberapa pertimbangan. Jika ijanh ini bersifat hrnai, ia batal

karena tertinggalnya objek akad, menunrt safu pendapat.

Jl<a ijarah ini dalam tanggungan, terdapat rincian kasus.

Apabila tahun pelaksanaan haji tidak ditenhrkan, hukumya seperti

iarah dengan penenhran tahun pertama. Menurut sebagian para

sahabat kami, boleh mengundur pelaksanaan haji dari tahun

pertama, dan penyara berhak atas khi5nr.

Apabila kedua belah pihak menenfukan tahun pelaksanaan,

dan temyata mundur dari tahun tersebut, di sini terdapat dua

riwayat:

Pendapat yang pahng shahih tertagi dalam dua pendapat,

sama seperti kasus barang pesanan yang tidak tersedia ketika telah

jafuh tempo. Pertama, akad ini tidak batal, ini pendapat png lebih

jelas. Kedua, akad ini batal menurut satu pendapat, demihan

sesuai dengan konsekuensi pemyatan AsySyirazi.

Apabila penyeu/aan jasa haji ini untuk oftmg yang telah

meninggal, penyewa tidak berhak lchgnr. Demikian ini pendapat

Asy-Syirazi dan para sahabat kami dari kalangan peduduk kak.

Imam Al Haramain berkata, "Pemyataan yang mereka

kemukakan perlu dikaji ulang. Sebab, tidak menufup kemungkinan

ahli warisn5n berhak ldrijnr, dan menarik kompensasi yang telah

diberikan leuat pembatalan akad. Statemen ini tambahan atas

pem5ntaan Asy-Syirazi Snng memberikan ahli waris hak untuk

menyerahkan upah kepada pekerja yang lain. Pendapat ini lebih

mengenai maksud akad. Al Ghazali mengikuti pendapat syaikhnya

dalam masalah ini.

Al Baghawi dan ulama lainnya menyatakan tentang

kavajiban perlindungan wali terhadap kemaslahatan akad ters6ut.
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Jika dia memutuskan untuk membatalkan akad karena khawatir

pekerja bangkrut atau melarikan diri; jika tidak, maka dia berhak

melanjutkan akad dan memberikan jaminan.

Ar-Rafi'i men-shahilrkan pendapat di atas. Sementara itu,

Ar-Rafi'i menafsirkan pemyataan Asy-Syirazi dan para sahabatnya

dari kalangan lrak, bahwa si mayit sebelum meninggal telah

berwasiat untuk dihajikan oleh si fulan. Karena ifu, wasiat ifu harus

diberikan padanya.

Abu Ishaq Al Maruuazi berkata, "Penyo,,r/a berhak

melaporkan perkara tersebut kepada hakim untuk membatalkan

akad, jika kemaslahatan menuntut demikian."

fu-Rafi'i berkata, "Apabila pemyataan yang dikemukakan

mereka diarahkan pada pengertian pertama, perbedaan pendapat

ini dapat dihindari; dan jika diarahkan pada pengertian pertama,

perkara ini mudah."

Pemyataan " Iianh manfaat tertentu pada masa terakhir,"

An-Nawawi menyatakan dalam N Minhaj, tidak boleh

menyewakan barang unfuk diambil manfaakrgra nanti.

Praktik tersebut sama dengan menyewakan rumah ini tahun

depan atau tahun yang terhitung mulai besok. Begitu juga jika

penyewa menyatakan, "Permulaannya besok." Sama seperti

penyewaan lahan pertanian yang tidak mungkin dikosongkan

kecuali setelah jangka waktu tertentu. Demikian halnya dengan

ujrah lupahl.

Misalnya, seandainya seseorang menjual barang dengan

syarat penjual menyerahkannya sejam kemudian. Berbeda dengan

ijanh dalam tanggungan, sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya.
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Andaikan orang yang telah menjalin akad pada petang hari

berkata, "Permulaannya hari tanggal tersebut," akad ini tidak

masalah. Sebab, secara jelas pemyataan ini mengindikasikan

bahwa yang dimaksud "hari" yaifu wakfu; atau penggunaan kata

"hari" ini maksudnya separuhnya.

Pengecualian larangan akad ijanh dengan manfaat yang

diambil pada wakfu akan datang, memiliki banyak ilustrasi. Sama

seperti kasus orang Sang menyewakan sestrafu pada malam hari

unfuk dikerjakan pada siang harinya. Berikut ini kebiasaan yang

berlaku umum di daemh kita; permulaan panen, pemetikan kapas,

pembasmian hama, menuai padi, dan menjemur tomat dengan

belerang sebelum mengeringkan bagian Snng lemnbab.

Cabang: Mengenai boleh-tidaknya ahh waris menarik

kembali apa lnng telah dipekerjakan oleh mendiang petvaris

kepada pihak lain. Spmsuddin Ar-Ramli mengatakan bahwa yang

paling mungkin, ahli waris boleh melakukan hal tersebut, karena

dia berkedudukan sebagai u,akil dari mendiang p€u,aris.

Az-7arkaryi menSatakan, "Pendapat ini memang jelas

Qarat). Demikian ini berlaku jika tidak terjadi pemisah antara dua

tahun. Jika terdapat pemisah, akadnya tdak sah. Akad ini meliputi

thalak dan wakaf.

Benar, seandairyra pamlof menq;aratkan fidak

menyewakan barang u,akaf lebih dari tiga tahun, lalu nazhir

menyewakannya selama tiga tahun dalam safu akad dan tiga tahun

lagi dalam ukud y*S lain sebelum jangka u/aktu akad pertama

berakhir, menunrt pendapat yang dapat diiadikan acuan,

sebagaimana difatwakan oleh hnu Ash-Shalah, yang didukung
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oleh As-Subki, Al Adzra'i, dan lainnln, bahwa akad kedua tidak

sah.

Demikian ini sekalipun kita berpendapat sahnya ijarah pada

mastr penyewaan berikubrya dari pihak penyewa, karena

mengikuti syarat pewakaf. Alasannya, dua jangka wakfu yang

bersambung dalam dua akad sarna artinya dengan satu akad.

Kondisi ini secara riil berkonsekuensi terhadap pelarangan akad

dalam ilustrasi ini, karena terdapat tambahan unsur yang

disyaratkan oleh pa,vakaf. hnu Al Ustadz tidak sependapat dengan

pemyataan ini, menurut beliau, praktik ini semestinya sah dengan

mempertimbangkan bunyr tekshral akad.

Cabang: Menurut ma&hab kami, tidak sah

mempekerjakan seorang muslim unfuk berjuang di jalan Allah

untuk melawan para musuh agarna, karena jihad wajib baginya

selama dia mampu. Di samping itu, jika dia telah masuk dalam

barisan perang, maka dia wajib bertempur.

Meski demihan, sah bagi seorang imam mempekerjakan

kalangan non-muslim unfuk memerangi orang-orang kafir. Tidak

sah menyewa seorang muslim unhrk melaksanakan ibadah yang

membufuhkan niat selain haji, pendiskibusian zakat, atau mengajar

Al Qur'an.

Sah akad ijanh unhrk mempersiapkan dan memakamkan
jenazah. Sah menyevua orang unfuk menggantikan tanggungan

puasa wajib orang yang telah meninggal. Juga, sah menyala
orang lain unfuk menyembelih heuan hadju, kurtan, dan
sebagainya. Juga sah menyewa ormg untuk syiar agama yang

bukan fardhu, seperti adzan.
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Asy-Syarbini dalam Al Mughni memaparkan, bahwa tidak

sah mempekerjakan seseorang sebagai imam shalat, sekalipun

shalat sunah, seperti shalat Tarawih. Almannya, faidah imam

dalam shalat sunah untuk menghasilkan fadhilah jama'ah tidak

dirasakan oleh pihak yang menyewa, melainkan unhrk orang yang

disewa. Sah menyewakan rumah unfuk dijadikan mushala. Ilustrasi

kasus ini seperti dikemukakan oleh pengnrsun kitab l/ Intishar,

yaifu dengan cara menyewa rumah tersebut unfuk shalat.

Adapun jika rumah ini disqrla unhrk dijadikan masjid, ulama

sepakat akad ijarah tersebut tidak sah.

Tidak sah mempekerjakan orang untuk berziarah ke

makam Nabi $. Ar-Ramli dan lainnya menegaskan, "Apalagi

ijarah ini untuk berziarah ke makam yang lain." Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Al Khathib AsySyarbini,

Syamsuddin fu-Ramli, dan Asysyibramalisi dalam komentar

mereka terhadap Al Minhaj, kart a An-Nawawi. fu-Ramli

menisbatkan pendapat ini pada Al Marrnndi; dan beliau sepakat

dengannya . Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi as& berkata: Pasa[ Apabila seseorang

menyewakan kendar-aan kepada dua orang secara

bergantian, atau menyeur.r dari orang berikukrya unfuk
mengendarainya di sebagian perialanan, bulon
perialanan lainnya, akad ini diperbolehkan-

Al Muzani berkata, 'Tidak boleh menyeunkan
giliran kecuali dengan jaminan, karena dia
menyebabkan pengunduran hak orang lain terhadap
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suatu akad. Sama seperti kasus orang yang

menyewakan kendaraan dalam iangka wakfu di

penghujung akad."

Pendapat madzhab adalah yang pertama, karena

hak unfuk menggunakan sewaan bersamaan dengan

akad. Ia hanya mendapat giliran yang terakhir, dan hal

ini tidak mencegah keabsahan akad. sama dengan

kasus orang yang meniual setumpuk bahan makanan

kepada dua orang- Jual beli tersebut s&, sekalipun

duiu* pembagiannya hak salah satu pembeli

diakhirkan.

Apabila penyewaan giliran ini teriadi dalam

perialanan yang berlaku kebiasaan berkendara dan

singgah di suafu tempat, akad ini diperbolehkan secara

muflak. Istilah berkendara dan singgah ini dikembalikan

pada pengertian kebiasaan, karena dia diketahui

berdasarkan adat yang berlaku- Karena ifu, penyewaan

giliran secara umum dikembalikan pada makna

tersebut, seperti alat tukar ltang dikenal dalam jual beli-

Apabiladalamperjalananinitidakterdapat
kebiasaan yang berlaku, akad ini tidak sah, sebelum

dijelaskan lamanya giliran setiap orang yang menyewa'

karena dia tidak diketahui melalui kebiasaan. Jadi, wajib

menlelaskan lamanya giliran, seperti harga di daerah

lpng tidak memiliki mata uang-

Apabiladuabelahpihakbersengketatentang
siapa yang pertama naik kendaraan, maka mereka

diundi. Siapa yang undiannga keluar, dia mendapat

giliran berkendara lebih dahulu. sebab, mereka bendua
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memiliki hak yang sama, maka dia didahulukan dengan

undian.

Penjelasan: At-Ta'aqub dan at-tanawub, maknan5a

adalah bergantian; Siliran. Jadi, safu orang mengendarainya secara

bergantian. Dalam hadits disebutkan,

. )QL, 
*.ur #l! @r'J;. o"-#q

"Para malail<at siang dan malail<at malam silih berganfi di
tengah kalian.' Al Uqb, bentuk jamak dari kata 'aqabah, artinya

giliran.

Asy-Syafi'i & berkata, "Apabila seseorang meny€rrJa

kendaraan unhrk budaknp secara bergihran. Maksudnya, dia

mengendarainya pada waktrr malam saja seiauh beberapa mil, atau

pada wakfu siang saja; atau maksudnya menyewa seekor unta

untuk dua orang- Dia mengendarainya dengan cara yang

disebutkan oleh orang-orang dengan 'giliran'. Kemudian, dia turun

lalu berjalan menempuh jarak yang sama dengan jarak yang

ditempuh saat berkendara, selanjutrln dia berkendara dengan

jarak yang sama, png ditempuh saat boialat. Dia tidak tenrs-

menens berjalan karena dapat mencelakakan dirinya, juga tidak

bisa terus-menerus berkendara karena dapat mencelakakan unta

yang disewan5ra."

Berdasarkan pemyataan Aqrslrafi'i di atas dapat difahami,

bahwa tujuan al,crd iknh ialah maruuiudkan manfaat bagi penyann

dan tidak membahayakan heunn Srang disewa, sebagai bentuk

penghargaan.
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An-Nawawi {$ menerangkan, "Menurut pendapat yang

lebih shahih, boleh menyannkan giliran. Praktiknya yaitu

seseorang menyewakan kendaraan pada pihak lain untuk

dikendarai separuh perjalanan dan berjalan pada separuh sisanya;

atau pemilik dan penyewa mengendarainya secara bergantian."

Atau, pemilik kendaraan berkata, "Aku sewakan padamu

separuhnya sampai daerah anu," atau "Aku sewakan seluruhnya

unhrk engkau kendarai setengah perjalanan," maka akad ini sah,

seperti jual beli masp.

Dua bagian ini dijelaskan dalam dua ilustrasi di atas, seperti

setengah atau seperempat sahran yang belum ada, selanjuhrya dia

mengacu pada kebiasaan yang berlaku dengan batasan waktu atau

jarak. Berikutnya, batas waktu atau jarak ini dibagi pada dua belah

pihak atas dasar suka sama suka.

Apabila para pihak bersengketa siapa yang berhak lebih

dulu mengendarai, maka mereka diundi, karena dua belah pihak

memiliki manfaat bersama. [-alu pihak yang kalah undian

mendapat giliran terakhir. Perlakuan ini dapat ditolelir karena

kondisi darurat.

Benar, syarat keabsahan peny€vraan giliran, mentrnrt

pendapat pertama, yaihr penyana mendapat giliran mengendarai

lebih dahulu. Jika tidak demikian, akad tersebut batal, karena jika

penye\ /a diakhirkan ianh ini bertalian dengan masa yang akan

datang.

Kebalikan pendapat yang lebih shahih terkait pendapat An-

Nawawi terdapat beberapa wnih. Perdapat yang leb:dfl shahih,

praktik ini tidak dipertolehkan karena termasuk ii*uh dalam

beberapa rentang waktu yang terpisah-
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Dalam Ar-Raudhah disebutkan, bahwa salah safu pihak

yang bertransaksi boleh mengajukan giliran berjalan tiga kali dan

berkendara tiga kali karena alasan kondisi yang berat.

Cabang: Apabila 
"o"orung 

menyetil/a taksi ke suatu

tempat dengan tarif sesuai argo, lalu di tengah jalan sopir taksi

mengangkut penumpang hin, maka penumpang pertama boleh

melarang dan boleh juga mengizinkan penumpang kedua, karena

dia berhak melakukan hal tersebut. Talsi ini disewa untuk

keperluan penumpang pertama, dan argo disesuaikan dengan

tujuannya.

Apabila penumpang pertama mengizinkan penumpang

yang lain untuk menumpang taksi tersebut, dia boleh mengurangi

biaya yang tercatat mesin ilgo, sestrai iarak yang ditempuh

penumpang kedua. Jika penumpang kedua memberi sopir uang

tip melebihi harga yang tercatat dalam argometer, hal tersebut

dilakukan atas dasar sukarela, bukan suafu kauajiban. Sementara

izin penumpang pertama kepada penumpang yang lain didasari

karena jumlah mobil lpng terbatas, sekadar menolong dan

membantu.

AqrSyairazi * berkata: PasaL Al<ad ijarah llang
terjadi dengan iangka waktu fidak boleh dikenai syarat
lrhigar, karena khitpr menghalangi pemanfaatan obiek
alrad.

Jika hal tersebut diperhitungkan dari penyerua,

kami menambah janglh wakfun5p; namun iilm ia
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diperhihrngkan dari pemberi sewaan, kami mengurangi
jangka waktu tersebut. Apakah dalam kasus ini berlaku
l&iyar majelis? Dalam kasus ini terdapat dua waihz

Pertama, tidak berlaku khiyar maielis seperti
alasan yang telah kami kemukakan perihal pengurang

dan penambahan dalam ldriwr syarat-

Kedua, berlaku khi5nr maielis, karena iumlahnya
sangat kecil. Masing-masing pihak yang bertransaksi

boleh menggugurkannSn-

Apabila ijanh ini terkait dengan pekeriaan

tertentu, di sini terdapat trga waihz

Pertama, dalam akad ini tidak berlaku drn khiyar,
karena akad ini berkaitan dengan perkara gharar,

karenanya ia tidak boleh ditambah dengan gharar yang

terdapat dalam h'hi5pr.

Kedua, berlaku dua khi5nr, karena manfaat yang

ditenfukan sarna seperti barang tertentu dalam jual beli,
sementara dalam barang yang tertenfu terdapat dua

khiyar, begitu iuga manfaat.

Ketiga, dalam akad ini berlangsung khiyrr majelis,

bukan khiyar syarat, karena praktik di atas merupakan

akad terhadap sesuafu lpng dinantikan, karenanya

berlaku hhi5nr mejelis, bukan khi5nr syarat, seperti
ketentuan l<hiyaryans berlaku dalam salam.

Apabila ijanh ini terkait dengan manfaat dalam

tanggungan, terdapat dua w-aih:
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Pertama, dalam akad ini tidak berlaku dua khiyar,
karena termasuk akad terhadap obiek lpng gharar,
sehingga ia tidak boleh ditambah lagi dengan gharar
dalam khiynr.

Kedua, berlaku l<hiyar majelis bukan khiwr
syarat, mengingat ijarah dalam tanggungan sarna

dengan salam. Dalam salam berlaku hhiyar maielis,

bukan lrhiyarsyarat, begitu ptta iianh-

Pasal: Ketika akad telah teriadi maka ia mengikat
kedua belah pihak. Masing-masing pihak tidak boleh
membatalkan akad secara sepihak tanpa ada

kekurangan, karena ijanh sama dengan iual beli- Akad
jual beli yang telah sah mengikat dua belah pihak,
begitu pula ijanh-

Penjelasan: Menurut madzhab kami, setelah al<ad ijanh
sah dan mengikat para pihak, Udak berlaku kh@. Abu Hanifah

menyatakan, bahwa pihak penyevda boleh membatalkan ijamh

dengan berbagai alasan png jelas dan bebas dari kekurangan,

namun pihak pemberi seua tidak boleh mernbablkan akad hanya

dengan alasan tertentu. Misalnya, seseorang menyannkan rumah

untuk tempat tinggal, lalu dia ingin pindah ke luar negeri; atau

menyewakan gudang sebagai penyimpanan barang, kemudian dia

bermaksud menjualn5a; atau mempeketiakan seseorang untr.rk

menggiling gandum menjadi tepung, lalu dia ingin menggantinya

dengan biji-bijian yang lain, dan bertagai alasan hinnlra.

Berdasarkan alasan tersebut penye\ ra berhak membatalkan

iianh.Bukankah orcurg yang dipeketiakan untuk mencari kayr
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bakar di lahan seluruh dua hektar, pekerja boleh membatalkan

ijanh karena halangan png terjadi, dan dia tidak boleh dipaksa

untuk membersihkan ladang tersebut. Demikian pula alasan yang

lain.

Dalil kami untuk menSranggah pendapat Abu Hanifah

adalah firman Allah Ta'ala,

"r,3irrl:'j 11i1r. 3-5\ W-
'Wahai orang-orzng yang beiman! Penuhilah ianii-janii,"

(Qs. Al Maa,idah [5], 1). Perintah yang bersifat umum ini

mewajibkan setiap oftmg unhrk memenuhi janji, selama belum ada

dalil yang mengkhus;trskannya. Selain itu, setiap akad yang

mengikat para pihak dalam kondisi tidak bermasalah, ia berlaku

demikian selama f,dak terjadi kekurangan kompensasi yang

diberikan. Demikian ini sama seperti jual beli'

seluruh akad !/ang mengikat salah sahr pihak ketika

udzumya hilang, ia tdak berhak mendapatkan khiyar akibat

terjadinya udzur yang lain seperti seorang suami. Setiap penyebab

yang tidak memberikan kev.renangan pada penyewa unfuk

membatalkan akad, pihak yang menyalakan pun tidak berhak

melakukan pembatalan, seperti upah-

Penambahan upah dalam iiarah tidak mewajibkan

pembatalan penyewa, seperti halnya berkgrangnya upah tidak

mengharuskan pembatalan pihak !/ang menye',r,rakan. Sebab,

kekurangan upah bagi penyewa satna seperti penambahan upah

bagi pihak yang menYalakan.

Alasan lainnya, transaksi ini termasuk akad iiarah yang

tidak boleh dibatalkan oleh suatu udzur, seperti penye\rda. Sebab,
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akad ada dua macam: Akad yang mengikat, sehingga tidak boleh

dibatalkan dengan alasan tertentu seperti jual beli, dan akad yang

tidak mengikat, ia boleh dibatalkan sekalipun tanpa udzur seperti

qiradh.

Ketika al<ad iianh tidak dianalogikan dengan akad yang

tidak mengikat, berkenaan dengan bolehnp membatalkan akad

tanpa udzur; maka ia wajib dianalogikan dengan akad yang

mengikat dalam hal membatalkan fasakh akad akibat udzur.

Tanggapan terhadap penganalogian iiamh dengan wakalah

(perwakilan) sebagai berikut. Wakalah bukan akad yang mengikat

yang boleh di-fasakhtanpa maupun dengan udzur. Tidak demikian

halnya dengan iiarah.

Sedangkan argumen Abu Hanifah bahura berbagai udzur

berpengaruh terhadap berbagai al\ad iianh seperti menyana jasa

untuk mencabut gigi g€xaham yang telah semhlh- Tanggapan atas

argumen tersebut, bahwa pihak yang telah memiliki suahr manfaat

dengan al<ad ijanh, berarti dia telah berhak atasnya, namun dia

tidak wajib menggunakann!,a. Bukanloh omng yang menyewa

rumah sebagai tempat tinggal berhak menempatinya, namun dia

tidak dipaksa unhrk tinggal di sana. Jika penl na dipersilakan oleh :- l

pemilik rumah untuk menempatinya, namun tidak menempatinya,

dia tetap wajib membalBr biaya sewa.

Demikian ini dalil ketetapan iianh- Dengan begitn,

geraham yang dalam keadaan sakit boleh dicabut. Penderita boleh

saja menggunakan iasa orang lain untuk melalnrkannya, kalau

mau. Jika pengpna jasa enggan mencah.il gerahamqn lnng
sedang sakit, dia tdak bol€h dipaksa. Dikatakan padanya, "Dokter

telah siap mencabut gerahammu, tetapi englom menolaknya."
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Apabila telah lanrat masa yang memulgkinkan dokter untuk

mencabut geraham tersebut, dokter berhak menerima tarifnya,

sama seperti kasus habisnya masa sewa rumah yang belum

ditempati.

Apabila gerahamnya sembuh saat itu sebelum

memungkinkan pencabutan, iianh tersebut batal, karena

mencabut geraham gpng sehat hukumnya haram. Akad iiarah

hanya ditujukan untuk obiek yang mubah, bukan yang terlarang.

Dalam kondisi demikian (sembuhnya geraham) objek yang mesti

dikerjakan tidak ada, karenanya al<ad iiamh ini batal. Sama seperti

orang yang menyewa iasa orang lain untuk menjahit pakaian, lalu

kainnya rusak. Dalam kasus ini tidak ada bedanya antara halangan

pengerjaan objek karena rusak dan halangan pengerjaan akibat

dilarang.

Ketika diletaplon bahwa akad iiarah termasuk akad yang

mengikat dan fasakh ihnhakibat udzur tidak diperbolehkan, maka

pensyaratan trga l<hilardalam akad ini juga tidak diperbolehkan.

sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh

mensyaratkan khi5nr dahmakad ini, seperti bolehnya mengajukan

syarat khiyardalam iml beli, karena kedua jenis akad ini termasuk

akad timbal-balik.

Dalil kami lraitr, mensyaratkan khigrdalam akad-akad jasa

yang telah mengikat para pihak seperti nikah, hukumnya tidak

sah. Selain itu, penqTaratan tiga kh$ar memuat kemungkinan

rusaknya sebagian objek akad yang tidak mengikuti hukum obiek

tersebut, sekalipun alodnya tetap berlaku, hukumnya tidak sah'

Misalnya, seandainla orang yang membeli dua barang bagus

mensyaratkan'bahwa iika salah satunya rusak di tangan penjual,

jual belinya tidak babl. sebab, ketika objek akad tidak tersedia
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seluruhnya pada masa khi5nr, penqramtan khiyar tersebut tidak

sah. Hal ini diqipskan dengan jual beli bahan makanan dengan

kurma segar.

Ketika dipastikan khilnrsyarat Udak sah dimasukkan dalam

al<ad ijarah. Para sahabat kami befu€da pendapat, apakah kh&at

majelis masuk dalam akad tersebut atau tidak? Dalam hal ini

terdapat drn wafi:

Pertama, khilnr majelis masuk dalam al<ad iianh seperti

jual beli, karena bail< iiarah maupun jual beli sma-sama akad

timbal-balik. Karena ifu, jika penye\ la tanpa melibatkan pemberi

sewa mengundurkan akad di dalam l<hi5nr majelis, akad iiarah

yang kedua sah. Artinya, dia menjadi pembatal iianh yang

pertama. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi.

Sebagian sahabat kami menielaskan, bahwa iiamh yang

pertama fasal<h (batal), sementara iianh png kedua tidak sah,

karena lebih dulu terjadi fasakh, mengingat sahr perbuatan tidak

mungkin sekaligus menjadi fasakhdan akad. Kedua hal ini bertolak

belakang. Pendapat ini punya satu wih. Apbila madzhab

menyebutkan, penetapan akad kedua mengharuskan pembatalan

akad pertama unfuk mempersiapkan akad kedua.

Berdasarkan waih di atas, seandainla penye\rra mengulur-

ulur pemanfaatan objek akad, maka iiantnva batal, baik ia telah

menerima maupun belum menerima obiek tersebut. Sebab, khi5nr

pihak yang meny€n /akan menghambat keberlangsungan penyet da-

Mengacu pada uaih 'ni, seandainln para pihak meninggalkan

majelis akad atas dasar suka sama suka, penye\ ra tidak boleh

memanfaatkan barang sebelum menerimanSra. Hal ini sama halnya

dengan seorang pembeli ]rang tdak boleh menjual barang

dagangan 5nng belum diterima dari peniual.
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Kdua, ldriyarmajelis tidak masuk dalam al<ad iiarah dalam

kasus ini. Dan, dengan adanya serah-terima tersebut para pihak

telah terikat oleh akad, karena khiyar majelis menyita sebagian

jangka waktu. Jadi, ia seperti khiSnrsyarat.

Dengan demikian, seandainya penyewa objek akad

memberikan upah sebelum atau setelah para pihak meninggalkan

majelis akad, hal ini tidak diperbolehkan. Seandainya pernilik

barang menyewakannya -yang dilakukan setelah serahterima-

hal ini diperbolehkan.

Apabila penyev/aan tersebut sebelum teriadi serah-terima, dalam

hal ini terdapat draa wajh;

Pertama, diperbolehkan karena akad iiarah model ini

mirip dengan jual beli dalam hal kh,l r namun berbeda

dengannya dari segi serah-terima.

Kedua, tidak boleh karena manfaat menjadi jaminan pihak

yang menyewakan. Kasus ini sama dengan penjaminan barang

dagangan di tangan penjual, sekalipun iianh berbeda dengan jual

beli dari segi hukum khitnt.

Kedua wajh dr depan berlaku dalam ijarah barang yang

belum diterima, yang merujuk pada perbedaan pendapat para

sahabat kami tentang akad iianh mmah, apakah penyeu/a

menempati rumah yang disewakan tersebut unfuk mendapatkan

manfaatnya ataukah dia meraih manfaatrya?

Pertama, Abu Isha Al Marwazi berpendapat bahura akad

ijarah dalam kasus ini hanya berlaku pada penyewaan rumah yang

telah ada, karena manfaat fiasa) bukan berwujud barang. Karena

ifu, dilarang menyewakan rumah sebelum serah terima, seperti

larangan menjualnya.
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Kedua, pendapat ini menurut mayoritas sahabat kami,

bahwa akad ianh hanya terkait dengan manfaat bukan

penempatan (dalam kasus penyewaan rumah), karena kompensasi

yang diberikan penyewa sebagai imbalan dari manfaat tersebut.

Akad ini tidak boleh ditqukan pada barang yang bukan sebagai

imbalan dari kompensasi. Jadi, berbagai jenis manfaat telah

diserahkan secara hukum (de jurd setelah ditempat.

Apabila serah terima belum ditetapkan kecuali dengan

berjalannya jangka wakht, menurut pendapat ini, iiaralnya boleh

dilakukan sebelum serah-terima.

An-Nawawi berkata, 'larahtidak fankhakibat suatu alasan

seperti terdapat kendala pada alat pemanas air, sedang dalam

perjalanan, dan sakitrya her,r,ran yang diser,ra untuk perjalanan

tertenfu. Seandainya seseorang menyeurakan lahan unfuk

pertanian, Ialu penyewa menanaminya dan tanamannya rusak

akibat hama, penyeua tidak berhak membatalkan akad, dan"tidak

mengurangi biaya ser,va sedikit pun. Tetapi, akad ijarah ini dapat

dibatalkan akibat kematian hewan sewaan dan penyewa yang telah

ditentukan nanti, bukan 5Bng telah berlalu, menurut pendapat lebih

jelas. " Wallahu a'lam.
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Bab: Faktor Yang Mengikat dan Diperbolehkan
dalam Akad Sewa-MenYewa

Asy-Syirazi e berkata: Pihak yang menyewakan

waiib memenuhi kebutuhan penyewa yang terkait
dengan kelancaran pemanfaat objek sewa, seperti

menyerahkan kunci rumah, tali kendali unta, dan tali
kekang yang dipasang di hidung hewan tunggangan,

tali pengikat perut hewan, alat pelana, pelana, dan

kekang kuda- Penggunaan objek sewa ini tergantung
pada alat-alat tersebut, tanpanya penyewa tidak akan

dapat menggunakan obiek sewa.

Apabila barang tersebut msak di tangan penyewa'

dia tidak wajib menggantingn, seperti halnya dia tidak
berkewajiban menganti obiek sewa- Pihak yang

menyewakan harus menggantinSn, karena penyiapan

objek sewa meniadi tanggung iawabnya sehingga

penyewa dapat memanfaatkanngna.

Sementara barang yang diperlukan unfuk
memaksimalkan pemanfaatan objek sewa seperti timba,

tali, sekedup, dan penutup, dibebankan kepada

penyewa. Sebab, alat-aliat ini digunakan unfuk
memaksimalkan pemanfaatan barang-

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai

alat yang digunakan unfuk mengikat safu sekedup

dengan sekedup yang tain. Di antara mereka

berpendapat, bahwa alat ini menjadi tanggung jawab
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pihak yang menyewakan, karena termasuk alat unfuk
menyiapkan pemanfaatan barang.

Ada juga 57ang berpendapat, bahwa alat-alat ini di
bawah tanggung jawab penyewa, karena sama seperti
proses penyusunan sekedup dan menghimpun safu

dengan yang lain-

Penlelasan: Kata barrahlail, ,"rnucam anting besar dari

kuningan atau jenis logam lainnya yang dipasang di lubang hidung

unta. Kalimat .ll;Jr UJ artinya "Aku membuat barrahuntuknya."

l\ala al qimasy b["i10, remah-remuh yatg berserakan di

tanah, sampai kotoran manusia juga disebut al qimasy- Kalimat 6
(re 'Il €.@i,"Dia memberiku barang yang paling murahan."

Demikian keterangan yang terdapat dalam Al Qamus.

Pada awal bab ini disebutkan "Faktor yang mengikat dua

belah pihak," yang berlaku untuk menolak khiyar. Pihak yang

menyewakan wajib menyerahkan kunci rumah kepada penyq /a,

karena rumah hanln dapat ditempati bila ada kuncinya. Alat ini

menjadi amanat pihak lnng menyet,vakan.

Apabila kunci tersebut rusak, pihak yang menyewakan

harus memperbaharuinya, sekalipun kerusakan tersebut akibat

keteledoran peny€Mra. Jika pemilik rumah menolak mengadakan

kunci yang baru, dia tidak boleh dipaksa dan tidak berdosa.

Pertanyaannya adalah, apakah penyeu/aan mmah tanpa kunci

sah?

Kasus di atas memiliki beberapa tinjauan. Akad ini sah,

menumt pendapat yang kuat, jika bisa menernpati rumah sewaan
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tersebut tanpa pintu, misalnya dengan cara menjebol dinding

rumah. Menurut pendapat yang mengesahkan akad ini, apakah

berlaku khiyarbagi penyevua yang belum tahu: Dia melihat rumah

tersebut sebelum pintunya disegel, kemudian menyewanya

berdasarkan informasi pertama? Menurut kami, dia berhak lh,Wn

menurut satu waih.

Sedangkan gembok pinhr tidak wajib diserahkan pada

penyewa, terlebih berikut kuncinya, karena gembok dan kuncinya

sudah satu paket, bukan sekadar asesoris. Hal ini seperti

keharusan pemilik sevJaan -mengacu pada pendapat utama

madzhab- unhrk, menyediakan penerangan rumah dan kotak

P3K. Jika pemilik sewaan tidak menyediakan perlengkapan ini, dia

udak dipaksa, namun penyeura berhak mendapatkan khiyar.

Penyer,va berka*ajiban menyapu seluruh kamar dan halaman

mmah, karena ini tidak terlalu berat bagrrya.

Cabang: Pemilik sewaan berka,trajiban mengganti kayr-

kayr yang telah lapuk, memasang ubin unhrk kamar mandi,

menyediakan sanitasi, dan memasang daun pinhr karena dengan

terpenuhinya fasilitas ini toilet baru dapat digunakan. Demikian ini

jika kita berpendapat, bahwa toilet tersebut tidak dapat

dimanfaatkan tanpa fasilitas ini.

Sementara barang-barang lnng digwrakan unh-rk

memalsimallgn fungsi kamar mandi seperti tali kerekan, timba,

dan bak mandi, menjadi kalajiban penyet ra-

Selanjutnya hrgas asesoris dan renovasi rumah tidak

dibebankan kepada salah sahr pihak saja, karena rumah masih

dapat ditempati tanpa dua proses ini. Seluruh pendapat di atas
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didukung oleh Ahmad dan Ashab beliau. Hanya saja mereka

berpendapat, apabila penyevra melakukan tindakan gegabah

sehingga merusak peralatan yang telah tersedia, dia wajib

menggantinya.

AslrSyairazi & berkata: Pasal: Pihak yang

menyewakan bertugas menaikkan sekedup, memas.rng

alas duduk, menggiring dan menunfut hewan
tunggangan yang disewakan, karena menurut kebiasaan

yang berlaku di tengah maglarakat beberapa point ini
menjadi fugasngp. Karena ifu, akad ijanh ini mengacu
pada kebiasaan tersebut-

Pemilik hewan sew:rrn bertugas menurunkan
penumpang lrang hendak berwudhu dan melaksanakan
shalat fardhu, karena fidak mungkin dia melakukan
aktivitas ini di atas kendaraan. Namun, pemilik sewa.rn

fidak waiib melalekan ini untuk penumpang lnng akan
makan dan melaksanakan shalat sunah, karena ia bisa

dilakulran di atas kendaraan.

Pemilik herpan sewaan iuga berkewajiban
mendenrmkan unta unfuk penumpang wanita, orang
sakit, atau orang fua. Sebab, menderumkan unta
merupakan s:rrana agar penyewa dapat
mempergunakan obiek sewaan, karenanya ia menjadi
kalajiban pemilik heunn.

Adapun upah penunjuk jalan, di sini terdapat
beberapa tinjauan. Apabila ijarah ini bertujuan untuk
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mendapatkan penumpang, upahnya dibebankan kepada
pemilik sewaan, karena ia termasuk biaya perolehan.

Jika ijarah ini bertuiuan untuk menaiki hewan

tunggangan tersebut, upah penunjuk ialan ditanggung

oleh penyewa, mengingat kewajiban pemilik sewaan

adalah menyerahkan obiek sewaan dan ini telah

dilakukan- ,

Pemilik sewaan rumah menyerahkan rumah

kepada penyewa dalarn keadaan kosong, tidak berisi

perabotan, karena ini bagian dari konsekuensi

pengondisian tempat tinggal. Apabila di dalam rumah

terdapat banyak perabotan milik penyewa, mengenai

hukum mengosongkan rumah dari perabotan ini
terdapat dua wajhz

Pertama, tugas pengosongan ini dibebankan

kepada pemilik mmah, karena ia konsekuensi dari
pengondisian tempat tinggal, dan itu menjadi tanggung
jawab pemilik-

Kedua, menjadi fugas penyewa, karena hal ifu
dapat diselesaikan olehnya. Jadi, pengosongan

perabotan adalah tanggung jawab penyewa, seperti

halnya menyapu rumah dari kotoran dan debu-

Sedangkan, pemilik sewaan bertugas memperbaiki

bagian-bagian penting rumah, seperti kontruksi rumah

dan mengganti kayu yang telah lapuk, karena fugas ini
bagian dari pengondisian rumah agar siap huni.

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang

wanita yang dipekeriakan unfuk menyusui bayt, apakah
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dia juga harus mengasuh dan memandikan bayi yang

disusui? Di antara sahabat ada yang berpendapat,
bahwa dia juga harus merawat dan memandikan bayi
tersebut karena perawatan satu paket dengan tugas
menSlusui. Tugas ini masuk dalam akad mengrusui anak.

Ada juga !/ang berpendapat, bahwa wanita jasa

susuan tidak harus mengasuh dan memandikan bayt
yang disusui, karena dua aktivitas mempunyai nilai jasa

sendiri, terpisah dari yang lain. Ikatan akad terhadap
salah satu fugas ini tidak mengikat fugas yang lain.

Seorang wanita iasa susuan harus makan dan
minum makanan yaryI dapat meningkatkan kuantitas
dan kualitas air susungn; dan penyeuta jasanya boleh
menunhrt wanita $rsu.rn unfuk melaksanakan ifu,
karena hal ini bagian dari konsekuensi pengondisian air
susu. Tanpa melakukannya, dikhawatirkan
membahayakan bayr.

Pasal: Pemilik heunn sewatrn harus memberi
pakan dan minum herpan sewaannya, karena fugas ini
bagian dari konsekuensi pengondisian hewan. Apabila
unta sewann kabur dan sang pemilik meninggalkannya,
penyewa berhak melaporkan kasus ini kepada hakim
untuk memutuskan bia57a pakan dari penunfun unta,
karena ini meniadi hak penyeura.

Artinya, penyewa berhak mengaiukan solusi

hukum kepada hakim. Jika penyewa membiayai seluiuh
kebuhrhan pakan herpan sewaan tanpa meminta izin
hakim, dia tidak boleh mengajukan ganti il$i, karena
dia telah berbuat se@ra suka rela.
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Apabila penyewa melaporkan kasus ini pada

hakim, dan penuntun unta tidak memiliki aset yang

dapat dipinjam- Jika penyewa meminiam kebutuhan

hewan itu dari pemilik sewaan, dan menerima uang

darinya, kemudian hakim memberikannya pada

penyewa untuk membiagni kebufuhan hewan tersebut,

maka praktik ini diperbolehkan. Jika hakim tidak
menerima pinjaman dari pemilik hewan, tetapi ia
mengizinkan penyewa unfuk membiayai kebufuhan

hewan tersebut secara piutang, dalam kasus ini terdapat

dua pendapat;

Pertama, praktik ini diperbolehkan, karena ketika
penyewa mencukupi kebufuhan heunn sewaan ini kita
perlu menerima pem3;ataanrrya tentang kepemilikan
hak dari pihak lain (dalam hal ini pemilik hewan

seuraan).

Kdua, tindakan p€nlura ini diperbolehkan
karena dalam kondisi darurat. Tidak mungkin unta

dapat bertahan hidup tanpa diberi pakan, sementara

fidak ada pihak lain yang bisa menyedial{an pakannya

selain si penyerra-

Apabila hakim mengizinkan penyeura unhrk

mengajukan piniaman guna membiayai kebufuhan

heunn sewa:rn tersebut, kemudian para pihak

bersengketa mengenai besaran biaya yang dikeluarkan,
dalarn tra$rs ini terdapat beberapa tiniatan.

Apabila biaya lpng digugat oleh pemilik heuran

melebihi harga lrang waiar, gugatan ini tidak perlu

dihiraukan. Sebab, jika perryeun berbohong, dia tidak
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mendapatkan hak apa pun. Sebaliknya, iika dia berkata
jujur, berarti penyewa telah mengeluarkan kelebihan
biaya tersebut secara suka rela. Jadi, gugatan ini tidak
sah.

Berbeda, jika gugatan pemilik hewan ini waiar,
maka lrang dimenangkan adalah pemlntaan penggugat,

karena dialah yang bertanggung jawab mengeluarkan
biaya hewan sewaan, sehingga pernyataannya dapat
diterima.

Apabila tidak terdapat hakim, lalu penyeuta

mengeluarkan bialp unfuk menghidupi hewan sewaan

tersebut tanpa disalsikan pihak lain, maka dia tidak
boleh menunfut ganti rugi karena semu:r ini dilakukan
secara suka rela.

Jika dia mengangkat saksi untuk tindakan
tersebut, apakah dia boleh meminh ganti rugi kepada
pemilik hewan sewaan? Dalam hal ini terdapat dua
wajh:

Pertama, dia fidak boleh menagih ganti rugi
karena penyeura telah menetapkan hak dirinya atas
pihak lain tanpa seizin pemilik dan tanpa saran haldrn-

Kdua, penyewa boleh menagih ganti rugi pada
pemilik sewaan, karena biaya tersebut merupakan
kewajiban pihak yang fidak ada (g'arb) yang berhalangan
memenuhinya, karenanya dia boleh mengatasinya
seorang diri. Demikian ini seperti kasus orang memberi
pinjaman pada pihak lain, narnun dia tidak dapat
menagihnya -iika tidak menemukan pihak yang mau

Al Majmu'SyarahAl Mrtadzdzab ll agg



bersaksi- pengutang boleh menafkahkan utang

tersebut. Mengenai hukum menarik kembali piutang
tersebut terdapat dua wajh:

Pertama, pemberi pinjaman tidak boleh menarik
kembali piutang tersebut, berdasarkan alasan yang telah
kami jelaskan di depan, ketika dia berhasil mengangkat
salsi.

Kedua, dia boleh menarik kembali piutang itu,
karena meninggalkan unta sewaan begifu saja padahal

dia sadar hewan pasti membutuhkan pakan, sama

dengan memberi izin untuk menafkahiqn.

Penjelasan: Asy-$rafi'i *s berpendapat soal penye\ raan

unta dan hewan kendaraan dalam N Umm, bahwa pemilik seuraan

wajib menderumkan unta Snng diseun oleh uranita ketika dia turun

dan naik, karena demikianlah cara perempuan menaiki kendaraan.

Sementara penunggang laki-laki biasan3n naik dari pundak orang

lain.

Pemilik sewaan juga harus membantu menunrnkan

penumpang yang akan melaksanakan shalat dan menunggunya

sampai selesai shalat, tidak terturu-buru. Begitu pula perbuatan

png wajib dikeriakan seperti wudhu. Dia tidak perlu menunggu

penumpang unta sanaan lnng furun unhrk sesuatu yang tidak

penting.

A4rqpfi'i melanlutkan, bahwa psni& sewaan iuga tidak

perlu menunggu penuntun unta yang hendak menrmput di

kampung Snng dipenuhi pemukiman dan telah tertiasa singgah di
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sana. Begifu juga tidak perlu menunggu unta yang ingin menjauh

dari orang-

Begitu juga jika dua belah pihak bersengketa soal jumlah

jam perjalanan dengan unta tersebut, di sini terdapat rincian kasus.

Apabila penunhm unta atau penyev/a ingin beristirahat dalam

clraca lrang sangat panas, perlu mempertimbangkan jarak yang

ditempuh orang lain sesuai safuan marhalahyang dikehendaki.

AsgrSyafi'i & berkata, "Pakan herruan funggangan dan unta

dibebankan kepada penunfun trnta atau pemilik heunn

h.rnggangan. Apabila salah sahr pihak tidak ada lalu penyana

memberi pakan hewan sewaan tersebut, maka dia telah beibuat

sukarela. lain halnya, jika dia melaporkan masalah itu pada

sultan."

Sultan sebaiknya menyerahkan urusn pemberian pakan ini

pada orerng yang bersikap lembut (penyayang binatang) dan

seluruh biaya yang dikeluarkan dihitung dan diserahkan pada

pemilik her,rnn funggangan.

Dalam kondisi darurat dan tidak ada orang lain selain

penumpang, berikut menumt pendapat madzhab. Penumpang

diperintahkan untuk memberi pakan unta tersebut, karena dia

berhak mengendarainya, dan unta layak dikendarai jika dia telah

cukup diberi pakan. Seluruh biaya yang dikeluarkan unhrk

keperluan ini dihitung dan diserahkan pada pemilik herruan

tunggangan. Ini dalam kondisi damrat, dan hanya ada seorang

penumpang. Her,van pasti buhrh makan, kalau tidak makan pasti

mati, dan tenhrnya penyeua tdak akan bisa mengendarain5a.

Asy-Syafi'i & menyatakan, bahwa dalam kasus ini penyewa

safu-safun5n orang yang dipercaya (karena tidak ada orang lain).
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Apabila pemilik hewan temak berkata, "Jangan beri pakan ia

selain anu," pihak yang dipercaya berkata, "Aku telah memberinya

pakan anu lebih banyak," terdapat rincian kasus.

Jika pemyataan pemilik hewan temak terkait hartanya

dapat diterima, tentu banyak hak pemberi pakan yang digugurkan.

Sebalikn5a, jika pemyataan penyewa yang memberi pakan

diterima, maka yang dimenangkan ucapannya terkait hak yang

harus dipernrhi pihak lain (pemilik hewan).

Apabila memperhatikan pakan herpan temak yang

semisalnya, lalu pengakuan di atas dibenarkan, lalu dia hilang,

maka baik pemyataan pemilik hetr,ran temak maupun penyewa

tidak dimenangkan. Berbagai masalah yang mirip dengan kasr-rs ini

telah dikemukakan dalam fiqih.

Sebagian para sahabat kami berpendapat, batrwa dalam

kasrls ini tdak berlaku qi!,as. Dalil qiyas di sini terlalu lemah, dan

kadang dikemukakan pada kasus Sang lain. mereka berpendapat,

perkara para pihak dipufuskan dengan berbagai fakta yang

rnendekati nilai keadilan berdasarkan pengamatan mujtahid, jika

tidak ditemukan landasan hukum pada kasus yang sama dan dapat

diikuti.

AsySyaf i & mengatakan bahwa sebagian orang tidak

sepakat dengan madzhab ini karena tidak menyukai penalaran

rasio. Boleh mengambil hukum dengan sesuaht yang dinilai adil

oleh masyarakat, sesuai hasil ijuhad hakim. Demikian ini pendapat

para sahabat kami dalam sebagian qaul. Jil<a metode pengambilan

hukum ini tidak dipe,ibolehkan, tentu ah[ qiyas akan meninggalkan

qilns. Wallahu a'hm.
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Cabang: Apabila seseorang menye'd/a rumah, lalu kakus di

rumah itu jebol sehingga kotorannya membludak, menurut pam

sahabat kami, pihak yang wajib membersihkan adalah yang

menyewakan, bukan penyewa, tanpa rincian hukum, karena hal ini

terkait dengan hak hak penggunaan fasilitas.

Al Mawardi menyatakan: Menurutku, pendapat madzhab

dalam kasus ini 5raifu pembersihan jebolan kakus ini menjadi

tanggung jawab pihak yang menyewakan sedangkan pembersihan

kotoran yang membludak dibebankan kepada penyewa, karena

rnembludaknya kotoran akibat dari tindakannya. Jadi, tindakan ini

sama seperti membuang sampah, tidak demikian halnya dengan
jebolnya kakus.

Seandainya penyerdJa menolak unfuk membersihkan

kotoran, dia dipaksa. Seclangkan, iika pihak yang mengrewakan

menolak unfuk melaksanakan kewajibannp unfuk membersihkan

puing-puing, dia tidak boleh dipaksa. Jadi, penyewa berhak atas

l<higr. Wallahu a'larn.

Cabang: Salah safu efek dari urbanisasi dewasa ini yaitu

pembangunan gedunggedung bertingkat dan

apartemen. Perafuran perizinan mendirikan bangunan

mengharuskan setiap rumah memiliki lebih dari lima lantai unfuk

memasang alat penangkal petir. Pemilik bangunan harus

menyediakan fasilitas sanitasi dan penerangan di setiap lantai.

Setiap penyet da dikenakan tarif air dan listuik yang besarnya

disesuaikan dengan pemakaiannya. Keduanya sesuai ketenttran

yang disyaratkan dalam akad.

!***
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Asy-Syrrazi g berkata: Pasal: Para sahabat kami

berbeda pendapat tentang pengembalian barang
sewaan setelah berakhimya akad ijarah- Di antara
mereka ada yang berpendapat, bahwa penyewa tidak
harus mengembalikan barang yang disewa sebelum
pemilik menagihDg?, karena ia termasuk amanat,
seperti akad penitipan

Ada juga sahabat kami lpng berpendapat, bahwa
penyewa harus mengembalikan barang sewa.rn, karena
setelah jangka waktu ijarah berakhir ia tidak diizinkan
unfuk mempertahankannya. Karena ifu, penyewa harus
mengembalikan barang sewaan pada pemiliknya, sarna

seperti pinjaman yang ditempokan setelah jatuh tempo.

Apabila kita berpendapat, bahwa penyewa tidak
wajib mengembalikannya, maka dia tidak dikenai biaya
pengembalian seperti al<ad penitipan. Sebaliknya, jika
kita berpendapat penyewa harus mengembalikan
barang sewaannla, maka dia harus membayar biaya
pengembalian seperti dalam akad peminjaman.

Pasal: Penyewa berhak memanfaatkan barang
yang telah diberlakukan akad dengan cara yang baik,
karena penyebutan akad secara umum berkonsekuensi
perlakuan yang lazim. Perlakuan ini seperti hulryn
sesuatu lnng diqlaratkan.

Apabila seseor.rng menyewtr rumah sebagai
tempat tinggal, dia boleh menyimpan barang-barang di
dalamnSn, karena hal ini suatu hal yang lazim dalam
tempat tinggal. Dia tidak boleh menambatkan hewan
funggangan di dalam rumah, tidak menjemur pakaian di
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dalam mmah, dan juga fidak boleh membuang pasir
dan tanah ke dinding rumah, karena tindakan ini tidak
lazim-

Apakah penyewa rumah boleh membuang bahan
makanan yang cepat busuk di dalam rumah? Di sini
terdapat dua wajh:

Pertama, tidak boleh, karena tikus akan membuat
lubang di dinding unfuk mendapatkan makanan
tereebut.

Kedua, boleh, rnenurut pendapat yang lebih jelas-

Sebab, membuang makanan suci dan halal yang mudah
rusak lazim dilakr*an di dalam rumah (dalam tempat
tertentu), sehingga dia tidak boleh dilarang.

Jika seseorang menyewa gamis untuk dikenakan,
dia tidak boleh menggunakan gamis itu untuk tidur
pada malam hari, namun boleh digunalon untuk tidur
siang, karena kebiasaanya gamis dilepas ketika hendak
tidur pada wakfu malam, tidak pada siang hari.

Apabila seseorang menyewa hewan tunggangan,
dia menaihnya, bukan unfuk tidur miring atau tidur
terlentang di atasnln, karena inilah yang lazim
dilakukan- Jika kebiasaan yang berlaku dalam
penyewaan kendaraan, perjalanan dilakukan pada salah
safu waktu, siang atau malam, penyewa tidak boleh
menggunakannp pada waktu yang lain, karena ifulah
yang lazim teriadi.
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Jika seseorang menyewa kendaraan di jalan,

kebiasaan yang berlaku terdapat wahu untuk istirahat.
Dalam kasus ini terdapat dua w:aih:

Pertama, dia harus singgah karena inilah tindakan
yang lazim- Sesuafu yang lazim sama seperti perkara
yang dislpratkan.

Kedua, dia tidak harus turun unfuk beristirahat,
karena dia menialin akad mengendarai hewan

tunggangan dalam seluruh perialanan, karenanya dia

tidak harus furun selama dalam perjalanan.

Apabila seseorirng meny€wa hewan tunggangan

sampai Makkah, dia tidak boleh berhaji dengan fasilitas

hewan ini, karena tindakan ini melebihi obiek akad.

Tetapi, jika dia menyewa hewan tersebut sebagai modal

transportasi haji, penyewa boleh mengendaraingn

sampai Mina, selanjutnya ke Arafah, kemudian ke

Muzdalifah, dilanjutkan ke Mina dan terakhir ke

Makkah.

Apakah dia boleh mengendarai hewan sewaan ifu
kembali dari Mal*ah ke Mina untuk mabit dan melontar
jumrah di sana? Dalam hal ini terrdapat dua waih:

Pertama, dia boleh melakukan itu, karena bagian

dari kesempurnaan haji.

Kedua, tdak boleh, karena pelaksanaan haiinlp
telah usai.
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Penjelasan: Dari sejumlah afuran, dalil, dan nash

sebelumnya telah kita ketahui bahwa akad ijarah sah dilakukan

terhadap barang dalam jangka waktu tertenfu, selama mayoritas

sifat-sifat barang ini tetap dalam rentang waktu tersebut, sehingga

memungkinkan penyala unfuk memanfaatkannya, seperti jangka

waktu setahun, sepuluh tahun, ataur tiga puluh tahun, sestrai

barang yang diseunkan.

AI Baghawi berkata, "Hanlra saja para hakim diperintahkan

unfuk tidak menyalakan aset wakaf lebih dari tiga tahun agar aset

wakaf tidak terabaikan. "

fu-Subki berkata, "Mungkin saia penyebab larangan

menyalakan aset wakaf lebih dari tiga tahun karena penyq raan

aset wakaf membutuhkan penilai harga gang akurat. Sementara,

memprediksi harga dalam iilgka wakfu sekian tahrrn ke depan

bulon perkara mudah."

Penyanra dalam al<il ijamh barang berhak memanfaatkan

barang tersebut dari pertama l<ali akad berlangsung. Kevuenangan

dirinSa terhadap akad ini bensifut amanah. Artinya, sebagaimana

hulorn orang lnng menitipkan barang, penyerr{a boleh

memanfaatkan barang seuraan tersebut dalam jangka wakfu

tertentu, jika dibatasi dengan uraktu; atau jangka waktu yang

mernungkinkan trntuk itu iil<a dibatasi dengan selesainya pekerjaan.

Sebab, fidak mungkin penyeu/a dapat memanfaatkan

seuaan tanpa mengendalikan barang 5nng disann.

Di sinilah letak perbedaan kauenangan atas dasar amanah

dengan kalenangan atas dasar jaminan terl-radap barang

dagangan yang telah diteriman5a, karena pembeli berkuasa penuh

te*radap barang untuk dirinp serdiri.
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Penyewa boleh membawa barang yang disewanya dalam

perjalanan ketika terdapat jaminan keamanan, karena dia berhak

memanfaatkan barang tersebut. Penyewa boleh menggunakan

objek sewaan sesukanya. Secara zhahir tidak ada bedanya antara

iarah barang dan ijarah dalam tanggungan. Ini sudah cukup jelas.

ljatah dalam tanggungan, dalam kasus ini, punya banyak

pengertian. Benar, perjalanan penyewa dengan membawa obiek

sewaan seperti perjalanan pihak yang meminjarn berdasarkan

fakta yang tampak, sebagaimana keterangan dalam al<ad wadi'ah.

Wqh yarrs kami tetapkan, ijarah merupakan akad yang

tidak menuntut jaminan, karena barang tersebut menjadi amanah

di tangan penyewa. Jika ia rusak bukan karena tindakan teledor

atau lalai penyewa, maka dia tidak wajib menggantinya.

Ahmad bin Hanbal pemah ditanya tentang hukum orang

yang menyetrra tandu dan kemah untuk dibawa ke Makkah.

Barang ini kemudian hilang di tangan penyewa karena dicuri atau

hilang begitu saja, apakah dia wajib menggantinya? Dia menjawab,

"Menurut hemat kami, dia tidak berkewajiban mengganti."

Bagaimana dia menggantinya? "Ketika barang ihr hilang, dia tidak

wajib mengganti."

Ketika jangka waktu ssrJa telah berakhir, penyewa harus

meny:dahi pemanfaatan terhadap barang sewaan. Menurut satu

pendapat, dia tidak wajib mengembalikan barang tersebut pada

pemilik sewaan. Hanya saja, dia harus menghentikan penggunaan

barang tersebut. Lain halnya dengan akad pinjaman ('ariyahl,

karena peminjam berkewajiban mengembalikan barang ke tempat

semula.

Alasannya , ijarah merupakan akad yang tidak menunhrt

adanya jaminan, karenanya penyewa tidak berkalajiban
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mengembalikan ob;ek sewa dan biaya pengembalian, seperti akad

wadi'ah. Berbeda dengan al<ad 'ari5nh, yang wajib dijaminkan dan

juga wajib dikembalikan oleh perninjam. Oleh sebab itu, ketika

jangka waktu sewa telah bemkhir, objek se\r/aan di tangannya

merupakan amanah, seperti alad wadi'ah. JiUa barang tersebut

rusak bukan karena keteldoran penyeura, maka dia tidak wajib

menggantinya.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa apabila objek sewa

rusak setelah jangka wakfu iianh berakhir, maka penyevua wajib

menggantinya, karena dengan berakhir wal.rfu sewa dia tidak

diizinkan unfuk menahan objek seu/a. Kasus ini mirip dengan

pinjarnan dengan jangka q,aktu setelah habisnya rnsa yang

ditentukan.

Apabila pihak yaql rnanyarakan menjamin penye\ ra

berupa jaminan barang, maka syarat tersebut fasid, l<arena ia

menafikan konsekuensi akad. Apakah al<il ijanh ini batal akibat

syarat tersebut? Dalam kasus ini terdapat dua owjh yang mengacu

pada beberapa qrarat yang fasiddalam jual beli.

Diriurayatkan dari hnu Umar, dia berkata, "Penyewaan

tidak layak dikenai jaminan."

Bersumber dari riwayat para ahli fiqih Madinah, mereka

berkata, "Kita tidak boleh menya,ruakan barang dengan jaminan.

Hanya saja, jika penyevra mensyaratkan pihak yang menyauuakan

unhrk tidak menurunkan barang dagangannya di tengah kota, atau

tidak mengendarainya pada unkfu malam, atau syarat-syarat

sejenisnya, lalu akibat syarat ini rusaklah sebagian aset milik pihak

penyerd/a, maka penye\rda yang menggantinya."
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Di luar kasus ini, syarat penjaminan objek sewa hukumnya

tidak sah. Jika penyewa mensyaratkan klausa di atas, syarat ini

tidak sah, karena sesuatu yang tidak wajib dijamin, tidak lantas

menjadi objek terjamin jika disyaratkan. Sebaliknya, barang yang

wajib dijamin, penjaminan tidak lantas hilang akibat syarat yang

menafikannya.

Cabang: Apabila seseorang menyewakan kendaraan

dengan syarat penyewa tidak boleh mengendarainya pada waktu

malam, waktu istirahat siang, tidak boleh berada di akhir

rombongan kafilah, atau tidak mengendarainya di belakang

rombongan, atau tidak boleh melewati jalur tertentu, dan berbagai

syarat sejenisnya yang memiliki tujuan tertenfu, lalu penyewa

menyalahi syarat tersebut, maka dia wajib menggantinya fiika

terjadi kerusakan). Sebab, penyetil/a telah melanggar syarat

penyewaan, karenanya dia wajib menanggung kerusakan yang

terjadi.

Sama seperti kasus pemilik objek sewaan mensyaratkan dia

tidak boleh mengangkut barang lebih dari sabt qaftz,lalu penyewa

mengangkut beban dua qafiz.

Apabila objek sewa berupa rumah tempat tinggal, r.naka

penyewa tidak diperkenankan memasukkan barang yang dapat

merusak bangunan. Bahkan, sebagian sahabat kami melarang

penyewa menyimpan bahan makanan yang aromanya dapat

mengunderng tikus, karena tikus dapat menggerogoti tembok

rumah.

Jumhur ulama menerima pendapat di atas, bahwa

kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan fakta yang
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terdapat di lapangan, selumh bahan makanan yang dikonsumsi

manusia temyata mengundang dan menarik hewan pengerat ini.

Oleh karena ifu, menunrt pendapat yang lebih shahih, segala

kondisi negatif yang tidak mungkin dihindari atau sangat

dibutuhkan, mendapat dispensasi. Konsekuensi dalil dasar

madzhab menyimpulkan selunrh kebiasaan yang berlaku sarna

seperti objek yang disyaratkan, karenan5a dia tidak wajib

meninggalkannya.

Cabang: Disyaratkan dalam ijarah tanggungan atau

barang unfuk dikendarai, unfuk menjelaskan perkiraan jarak png
ditempuh setiap hari, perjalanan ini dilakukan pada siang atau

malam hari, singgah di tengah pemukiman atau padang pasir,

karena beberapa hd ini sangat mempengaruhi hrjuan penyewaan.

. Apabila salah sahr pihak ingin melebihi atau mengurangi

dari tempat yang disyaratkan, karena khawatir mengalami hal-hal

yang tidak diinginkan, di sini terdapat rincian kasus. Jika

kekhawatiran ini sekadar prasangka, maka dia boleh mengurangi

jarak yang ditenfukan. Misalnya, seperti orang yang menyewa

heuran funggangan ke suafu daerah pulang-pergi, maka wakfu

yang digtrnakannya unfuk bermukim karena rasa takut tidak

dihitung, keonli jika di sepanjang perialanan terdapat banyak

tempat penginapan yang hlnk, lalu dia bermalam di sana.

Jika penginapan ini kurang layuk, diqBratkan penye\^ra

menjelaskan penginapan 5ang diinginkan atau dibatasi dengan

rentang u,akfu sja. Jika fidak demikian, penye\^ra dilarang

memperkirakan uaktrr dengan perjalanan karena hal ini tidak

berkaitan dengan ikhtiyar. Dengan demikian, tidak disarankan
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melakukan akad sewa kendaraan di rute yang mengkhawatirkan

dan tidak tersedia tempat singgah.

Cabang: Siapa yang roenyewa kendaraan unfuk

menunaikan haji, maka dia boleh mengendarainya sampai

Makkah; dari Makkah ke Arafah, dan meninggalkan Arafah

menuju Mina, karena rnanasik di daerah-daerah ini bagian dari

kesempumaan haji.

Pendapat lain menyebutkan, penyewa tidak boleh

mengendarai hewan tersebut sampai Mina, karena mabit di sana

dilakukan setelah tahallul haji. Pendapat yang lebih utama,

penyewa boleh mengendarai hewan tersebut sampai sana, karena

mabit di Mina bagian dari kesempumaan manasik haji. Oleh sebab

itu, haji hanya diwajibkan kepada mereka yang telah memenuhi

syarat, bukan yang lain. Hal ini disinyalir dalam firman Allah

Ta'ala,

W;iy#,;-"{fiUo61iy,$3
*Dan (di anbm) manusia terhadap Allah adalah

melaksanakan ibadah haji ke Baifullah, Wifu bgi omng:omng tang

-u-prf. "(Qs. Aali 'lmraan t3l: 97).

Berbeda dengan kasus di atas, omng yang menyq ra

kendaraan sampai ke Makkah saja, maka dia udak boleh

mengendarainya unhrk berhaji, karena ini melebihi ldarsul Snng

tercantum dalam alod. Tetapi, boleh mja dia melakukan hal itu;

t Orarrg lnng sanggup mendapatkan p€rb*ahn dan alat-alat pengangkutan serta

sehat ;asmani dan perialanan pun aman serta kehrarga !/ang ditinggalkan teriamin
kehidupanqn.
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karena menyeura kendaraan sampai Makkah merupakan ungkapan

dari "Menya.r.ra kendaman unfuk berhaji". Sebab, pada umumnya

orang yang menyeun kendaraan ke Makkah berfuiuan untuk

menunaikan haji. Jadi, dia seperti orrng yang menyewa kendaraan

unhrk berhaji. Demikian menurut madzhab kami. Pendapat ini

didukung oleh Ahmad dan'para sahabat beliau.

AqrSlafi'i g berpendapat bahua apabila seseorang

rnenye\ ra sekedup dari Madinah ke Mal<kah, diqpratkan perjalanan

tersebrrt telah jelas. Ini pendapat yang l&h shahih. Jika tidak

diqBratkan seperti itu, pendapat yang aku terima, jarak perjalanan

tersebut telah diketahui, jaraknya beberapa narhalah. Jadi, para

pihak sepakat menggunakan sahran iarak marhakh, karena satuan

ini paling umurn oleh masyarakat dalam menghitung jarak.

Apabila seseorang bertanya, "Mengapa akad sewa kendaman

ini frdak batal padahal masing-masing pihak memiliki persepsi

tentang jarak fng berMa?" Tanggapanry4 fidak ada ruang unhrk

mernbatalkan alod di sini.

Jika ia bertanya, 'Dengan apa aku rnenganologikan masalah

ini?" Djawab, "Dengan mata uang negara seternpat. Suatu negara

biman5a memiliki mata tnng, tentara, dan hrell bumi yang beragam.

Seseorang meniual dengan alat tukar dft*Eun, dan tdak

menslpratkan mata tnng Sang jelas, juga firCak mernbatalkan jual beli.

Biasanya dia menggtrrakan mata uang negera seternpat. Begitu pula

para pihak lang menjalin akad se\,vaan kendaraan biasanla

rn€nggunakan safuan jemk 3nng standar."

***
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As*/-Syirazi * berkata: Pasal Apabila seseorang

mempekedakan orang lain untuk mengangkut beberapa
ritl bekal, apakah pekerja u,ajib menggantikan apa yang
telah dimakannSra (dari bekal tersebut)? Dalam losus ini
terdapat drn wajh:

Pertama, pekeria uraiib menggantingn. Dernikian
menurut pendapat pilihan Al Muan| seperti halngp
kerrajiban mengganti air yang telah diminumarrSp.

Kdua, pekeria tdak uraiib menggantinln, karena
biasan5n bekal membufuhlran safu tempat khusus, lain
halqn dengan air.

Abu Ishaq berkata, 'Dernikian ini jika harga bekal
di beberapa lokasi sarur. Teftapi, iika nilai bekal tersebut
berteda-beda di beberapa lokasi, menurut safu pendapat,
dia boleh menggantinln, lrarena penyewa memiliki fuiuan
unfuk fidak membeli satu temlnt-"

PasaL Apabila seseorang menyeurEl herran
tunggangan, maka dia boteh menghentak dan
mengekangnya dengan tali l@ndali, dan memacun!,a
dengan kah. Hal ini seralan dengan hadits 37ang

diriwalntlen oleh Jabir, dia berkata,
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"Aku melakukan perjalanan bersama Rasulullah #.
Beliau membeli seekor unta dariku, dan mengaiakku ke

Madinah. Beliau menunfunnya, sementara aku

menaikinln. Sekali-sekali beliau menghentakngra dengan

tongkat."

Alasan lain, herpan funggangan fidak mungkin

dikendalikan tanpa findalon tersebut. Karena itu,
menghentak" , dan memacu heunn
tunggangan hukumryn boleh.

Pasal Penyeura berhak memanfaatkan oblek akad

secara wajar dengan sediht mungkin efek negatifnya. Dia
tidak boleh objek sewa yang

mengakibatkan kerugian lpng lebih besar.

Ketika seseoremg menyeur:r herpan funggangan
untuk dikendarai di ialan, dia berhak menaikinya secara

wajar dengan meminimalisir findalran kasar. Dia tidak
boleh arain5p dengan cara lrang lebih kasar dari
itu.

Apabila saseorang menyew?r tanah unfuk ditanami
gandum, dia boleh menggarap lahan ini secara wajar
dengan sedikit mungkin efek negatif. Dia fidak boleh
bertani dengan efek negatif lebih besar dari itu. Sebab,

tndakan lpng urajar sezuai dengan kadar hakqp.
Pemanfaatan barang sewaan lnrrar{g dari ifu berarti
memenuhi sebagian haknSn; semenhra pemanfaatan

lebih dari hal waiar, bararfi dia telah melalnrkan tindakan
Iebih dari hakrgTa
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Apabila seseorang menye{ila heunn funggangan
unhrk mengangkut kapas, dia fidak boleh
menggunakannSn unfuk besi- Besi tenfu
berdampak negatif lebih besar bagi funggangan daripada
k p*, karena ia keras dan berat.

SebalikrUn orang !/ang men!rcwa heqnn
funggangan unfuk menganglnrt besi, Udak boteh
menggunalranryp unfuk menganghrt k p*, karena bagi
hewan ini fugas menganglnrt kapas akan berdampak
negatif lebih besar baginya- Muatan kapas membufuhkan
tempat yang lebar dan mudah terhempas oleh angin,
sehingga berpenganrh buruk bagi herran penganglnrt.

Apabila seseorang menyeura heunn tunggangan
untuk dikendarai dengan pdana, dia fidak boleh
mengendaraingn tanpa pelana, karena ini berpengaruh
lebih bunrk pada si hewan- Sebatiknya, iika seseoftmg
menyew:r hewan tersebut unfuk dikendarai tanpa pelana,
dia tidak boleh mengendarainga dengan pelana, karena
mengendarainga melebihi ryrarat dalam akad.

Jika seseorang men!,ew.r heunn unfuk dikendarai,
hewan tersebut fidak boleh dimuati barang, karena
penumpang menduduki punggungnlra dengan leluasa,
sedangkan barang fidak menempati posisi lrtrusus-

Jika dia men!,eura hewan fungganan untuk
muatan, maka dia tdak boleh

mengendarainya, karena penumpang lebih membebani
punggung herran, mengingat dia duduk di safu posisi.
Sedangkan barang memiliki sisi grang berbeda-beda.
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Apabila seseoftrng menyewa gamis untuk
dikenakan sebagai pakaian, maka dia tidak boleh
memakainya sebagai cawat, karena menggunakannya

sebagai cawat lebih berpengaruh buruk daripada
menjadikannya sebagai pakaian. Sebab, menggunakan
gamis sebagai cawat membufuhkan dua pengikat,

sementara menjadikanngra sebagai pakaian memerlukan
safu pengikat. Apakah penyewa boleh rnenggunakan k'ain

tersebtrt sebagai gamis? Di sini terdapat drn waih:

Pertama, boleh, karena ia lebih ringan akibat

buruknya daripada dijadikan pakaian.

Kedua, fidak boleh, karena pen$Junaan ini tidak
dikenal, seperti mengenakan gamis sebagai kain sarung.

PasaL Penyewa boleh memanfaatkan objek sewa

unfuk dirinlra sendiri dan orang lain.

Jika seseorang menyewa rumah sebagai tempat
tinggal, maka dia berhak menempatinSla secara waiar
berikut orang lain dengan seminimal mungkin efek
negatifqp. Dia tdak boleh memperkernnkan orang lain
di sana dengan penganrh negatif lpng lebih besar dari
itu.

Orang yang menyewa hewan funggangan unfuk
dikendarai, dia boleh mengendarairya secara waiar
berikut orang yang lebih ringan darirya. Dia tidak boleh
menaikkan orang lrang lebih berat dariryn, karena alasan

lnng telah aku kemukakan sebelumnya.
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Penjelasan: Hdits Jabir diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim, dengan redaksi:

'r:t;t'$ 
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Jabir mengendarai untanS;a yang sangat lamban. Da ingin
menr.rcunya. Jabir . berkatia, "Nabi $ , talu

mendoakanlar sambil menepuk unta ifu. tba-tiba untanya berplan
gesit tidak seperti biasanya. Beliau berkata, 'Juallah padaku'. Aku
menjaurab, 'Tidak'. Beliau bertata, Urallah pdatil!' Alra,' pun
menjual unta ifu pada beliau dengan bavmannp
smpai keluargaku." Hadits yang sama rfuayrat Ahmad dan Al
Bul{hari bertunyi,

"Akr mensyarad<an hrnggargannla sampai ke lt{adinah."

Penutrp hadib ini dalam,asbstnhiitnlnba6unyi,
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"Begitu sampai, aku menemui Miau. Beliau membayar unta

tersebut, kemudian aku pun pulang. Beliau mengiktrti dari belakang,

lalu berkata, 'Apkah angkau melihatku mmtinb Wnunnan harga

unfuk mendaptl<an untarnu. Selarutg, ambillah unbmu berikut

dfuhanmu. Ia milikmu'."

Hukum pasal ini: Dalam pernbahasan ini terdapat

beberapa pcal. Apabila seseomng mtrBrcwa ho,rnn hrnggangan

dalam tanggungan, maka dia fidak b€rhak lchigr terhadap akad

tersebut ketika menemukan aib padanya. S€bab, objek akad dalam

tanggungan telah ditentukan dengan siht-sifat yang positif.

Sementara objek alod ini tidak selamat. Apabih penye\^/a tidak suka

dengan barang se\ /aan yang diterima, maka dia hendaknya

mengembalikannya pada barang png ada dalam tanggungan.

Seandainya pemilik se\ raan tdak dapat mengganti, maka

penyewa berhak melahrkan l<higr Demikian pendapat yang

dikernukakan oleh Al Adzra'i. Penyann mernanfaatkan barang yang

telah diterimanya. Dia berhak melakukan p€nlp\ raan Pihak !,ang

dilamng mengganti barang seu,raan dengan barang 5nng

tidak disukai penyq ra, dan mernberikan manhatr5ra pada selunfi

pihak Spng berutang.
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Ketika ketenfuan di atas ditetapkan bagi hewan temak, ia juga

mesti diberlalarkan bagi makanan yang diangkut untuk dikonsumsi

dalam perjalanan. Kefika dalam akad fidak disebutkan klausul

mengganti atau tidak, maka apabila penyevra mengonsrxnsi makanan

tersebut, dia tetap wajib menggantin5n. Ini menurut pendapat yang

paling jelas, mengaan pada korsekuensi redaksi akad, karena ia
dapat diartikan mengangkut anu sampai anu. Seolah mereka

memprioritaskan atumn adat di mana penyerdJa tidak menggantinya,

karena hal ini tidak berlaku. Penyewa juga tidak harus mengganti,

karena hukum adat menyebutkan tidak adanyn penggantian bekal.

Seandainya penye\ /a tidak menemukan barang tersebut, dalam kasus

di atas, di tempat yang memtrngkinkan dengan harga yang

terjangkau, dia harus menggantinya.

Benar, seandainya penye\ ra tdak adanya

pengantian, maka dia mengikuti qprat tersebut. Andaikan dia

mensyaratkan makanan dalam jumlah tertenhr, lalu fidak

memakannya, metrrunrt pendapat yang kuat sebagaimana

dikemukakan oleh As-Subki, bahwa pihak yang menyewakan fldak

boleh menagihnya akibat berkurangnya jumlah makanan 5ang ada,

karena mengikuti syarat akad. Mungkin juga pihak yang menya,rnkan

menagihnya berdasarkan 'urt l<arena dia fidak menegaskan unfuk

memuat seluruh bekal di sepanjang perjalanan.

As-Subh berkata, "Kami cendenrng pada pendapat ini."

Sementara sebagian ahli fiqih mengeoralikan barang yang diangkrt

dari makanan

diangkut, lalu

menggantinya.

dikonsumsi (b€kal). Adapun barang

sebelum sampai fujuan, p€nyewa

Asy-Syafi'i & menjeJaskan, bahwa apabila &n belah pihak

bersengketa soal ternpat yang akan ditriu; berangkat tanpa hrjuan

yang

harus

yang

rusak
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yang jelas. Jika sekedup atau atap kendaraan sewaannya ntsak,

penye\rra mengganti sekedup atau atap yang sama.

Jika dua belah pihak bersengketa mengenai perbekalan yang

sebagiannya hilang; pernilik bekal berkat4 "Ganti ia dengan berat

yang sarna!" Menunrt qilas, maka hendalqn penye\rJa mergganti

bekal tersebut hingga kernbali ke berat semula.

fuy-S5afi'i melaniuitkan, bah'raa apabila s€seorang berkafa,

lPenyevua tidak wajib mengganti bekal ifu dari perspektif bahwa

bekal tersebut berkurang sedikit dan tidak menggantinya." Demikian

ini merupakan pendapat madzhab. Wallahu a'hm.

Cabang, Penl nn boleh memularl her,van funggangan sesuai

kebiasaan yang berhku di rnasyarakat. Dia juga boleh memacu dan

menahannya dengan tali kekang agar berhenti sestni kebiasaannya.

Jika her,van h.rnggangan ini termasuk jenis ha,rnn png diungkapkan

oleh Alqamah dalam qlair Mkut,

,4ht mendaptinSa wtuk png kdu kat dan bli kendalinSa

Ia berjakn bagpikan hembusan aryin gng menderu

Penyanra tidak boleh memukulnya, karena her,ran ssdJaan ini telah

sampai hrjuan dan penumpang merasa nlrarnan karena bergerak

cepat. Berbeda jika haran tunggangan tersebut seperti diilustasikan

oleh Imri'il Qais,

IJq bahri e:pt fun &uh Wri angat kenang, untuk

menghantilann5a harus mengubk hanan Snng berkri cept

Hanya saja, kita tidak boleh menggertak hewan yang berlari

kencang. Ketemngan berikut shahih bahwa Nabi $ pemah
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menggebah dan memukul unta milik Jabir. Abu Bakar 4a, juga

pernah menggebah untanya dengan tongkatnya.

Asy-Syafi'i 49 menjelaskan, bahwa apabila seseorang

menyewa hewan funggangan dari orang lain, lalu dia memukul,

menggebah, atau menghentikannya dengan tali kekang, lalu mati,

ahli ilmu pemah ditanya tentang hukum mengendarainya.

Apabila penyerd/a melakukan perbuatan tersebut seperti

lazimnya dilakukan banyak orang, menumt mereka tindakan

tersebut tidak berakibat buruk; atau melakukan pengekangan atau
pemukulan seperti biasa dilakukan terhadap hewan semisalnya

maka perbuatan ini tidak dikategorikan sebagai penganiayaan, dan

tidak dikenai sanksi apapun.

Jika penyerva melakukan tindakan di atas dalam kondisi

terpaksa pada bagian fubuh yang biasanya berakibat fatal atau
pada bagian badan yang tidak lazim dipukul, dalam seluruh kasus

ini penyewa dikenai denda, karena telah melakukannya secara

sengaja.

Peminjam hukumryn satna dengan penyerrra, ketika pemilik

barang tidak ingin menjaminkannya. Jika pemilik barang ingin
menjamin barang pinjaman dalam akad ar4nh, maka dia wajib

menggantinya, baik pukulan tersebut dilakukan secara sengaja

rnaupun tidak.

Sementara itu penjinak binatang, di antara tindakan dalam

menjinakan hewan yang paling populer agar hewan mau

dikendarai yaitu dengan cara memukulnya agar mau berjalan.

Pukulan untuk menjinakan hewan lebih sering dilakukan oleh

seorang pawang ketimbang orang yang mengendarainya. Apabila
seseorang melakukan tindakan, yang menurut ahli ilmu, disebut
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latihan untuk mernperbaiki dan melatih heuran hrnggangan tanpa

bertindak kasar, rnaka dia tidak wajib menggantinya jika terjadi

sesuahr.

Jika penjinak melakukan berbuatan sebaliknya, berarti dia

sengaja melakukan itu dan wajib mengganti kerusakannya.

Peminjam hewan tunggangan sama dengan orang yang menyewa

jasa kendaraan, jika dia melakukan tndtkan yang melampaui

batias, maka dia dikenai denda. Sebalikqp, jil<a tidak melampaui

batm, dia tidak wajib mengganti.

Asy-Syafi'i berkata, "Berdasarkan pendapat yang aku

terima tentang pemrnjam yaihr, dia rrajib mengganti her,rnn

pinjamannya jika kerusakan terjadi baik akibat keteledorannya

maupun bukan, berdasarkan hadits Nabi $, iro$ iftld; u-tult

'Ariwh dijamin dan dikemblikan (pda prtiliknJ/a)'. " Demikian

akhir pemyataan Aslrs!,afi'i dS.

Terkait dengan masalah ini, Ahmad a pemah ditaqp

tentang hukum rnemukul anak kecil. I-alu Ahmad meniawab,

"Pukulan ini disesuaikan dengan kesalahan dan kemampuan

mereka unfuk menghindamya. Jika anak hi mmih kecil dan belum

bernalar, dia tidak boleh dipukul. Siapa saja yang melakukan

pemukulan yang diizinkan, maka dia fidak wajib mengganti

kerusakan yang terjadi."

Ketentuan ini berlaku dalam her,van h.rnggangan,

sebagaimana dikemukakan oleh Matk, Aqr$Efi'i, Ishaq, Abu

Tsaur, Abu Yusuf, dan Muhammad.

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berperrdapat, bahwa penyeura

wajib menggantinya karena hewan tersebut mati oleh tindakan

kejahatanryn, posisinya sama seperti bulon peny€ipa. Sementara
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AsySyafi'i mengemukakan pendapat yang sama tentang guru

yang memukul anak kecil, karena dia dapat mengajarkannya tanpa

harus main pukul.

Cabang: Apabila seseorang menyet Ja her,r,ran funggangan

sampai jarak tertenfu, lalu penyanra meler,rati jalur yang lebih berat

dari ifu, hal ini sarna dengan kasus bercocok tanam- Disamping

itu, tindakan tersebut dilakukan sengaja. Maka, pemilik heunn

boleh melarang penyet{/a melalui jalan tersebut.

Apabila seseoftmg menyewa kendaraan unfuk mengangkut

kapas, lalu dia gunakan unfuk mengangkut besi dengan berat yang

sarna; atau sebalik*,yu unfuk mengangkut besi lalu digunakan unfuk

membawa kapas dengan berat yang sama, menuntt pendapat

shahih, dia wajib memba5rar upah standar, karena kerugian yang

dialami satu pihak be6eda dengan kerugian pihak lain.

Keberadaan objek yang diangkut tdak dipastikan mencakup

barang yang menjadi hak penyewa berikut tambahannln dengan

akad ijanh.

Jika seseorang menyeura kendaraan unhrk mengangkut

barang dua gafiz, lalu dia mengangkut barang tersebut dan

temyata jumlahnya tl,ga qaftz, di sini terdapat rincian kasus:

Apabila penyerd/a sendiri yang menakar barang tersebut,

sedang pihak yang menyerdua tidak mengetahui hal ini, maka

hukumnya sama seperti orang lrang menyet /a kendaraan unfuk

mengangkut sasuafu lalu perryann manambah barang lain.

Seandainya seseorang menlpwa kendaraan unfuk

mengangkut 100 kati gandum, lalu dia justm mengangkut 100 kati

jelai, atau sebaliknya, karena kedua bahan makanan yang berat ini
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berada di tempat yang sama. Karena jelai ifu ringan, penyewa

mengambil jumlah yang lebih banyak dari punggung hewan

tunggangan tersebut. Jadi, kerugian dua pihak ini tidak sama.

Demikian pula hukum dua barang yang berbeda unsur bahayanya,

sebagaimana kami kemukakan dalam masalah besi dan kapas.

Seandainya seseorang menyewa kendaraan unfuk

mengangkut l0 gafizjelai, lalu dia temyata mengangkut L0 qafiz

gandum, karena gandum lebih berat dari@a jelai, tidak demikian

sebaliknya; maksudnya, menyeura kendaraan untuk mengangkut

10 gafiz gandum, lalu dia mengangkut 10 qaftz jelai tanpa

tambahan sama sekali, maka dia tidak dikenai kewajiban

mengganti, karena baik bentuk maupun takaranannya sama,

Seandainya seseorang menye\,ua kendaraan untuk

mengangkut 100, lalu ia mengangkut 110, maka dia wajib

membayar harga se\ ra standar karena teridapat tambahan secara

sengaja. Apabila akibat tambahan ini kendaman nsak, atau sebab

akibat lain, maka dia wajib menggantirya secara penuh, jika

pernilik kendaraan tersebut tidak berada di sana. Sebab, dengan

demikian dia telah meng-ghashab kendaraan itu dengan

mengangkut barang yang melebihi berat yarE disepakau.

Jika pemilik kendaraan ini berada di lokasi kejadian, dan

kendaraan rusak akibat kelebihan muatan, h*an alasan 5nng lain,

rnalo denda yang dikenakan adalah i.tminan jinaSnh, terlebih

pernilik barang bemda bersamarya. Pernilik hanya menjamin

sebagian tambahan saia, karena da memiliki ko,r,renangan

terhadapnln.

Oleh sebab ifu, seandainp ses€orang mempekerjalon

orang lain untr.rk heuan hrngganganryra tanpa
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imbalan, lalu het,rnn tersebut mati, pengendara tidak wajib

menggantinya karena ia mati di tangan pemiliknya. Menurut

pendapat lain, pengendara dikenai denda setengah harga 
l

kendaraan sesuai jumlah orang yang terlibat dalam perkara ini. 
i

Seandainya seseorang memesan 110 barang pada pihak 
I

penyewa, lalu dia mengangkutnya tanpa mengetahui kelebihan 
I

bobot tersebut; seperti ucapan penyeura, "Jumlah yang akan 
I

dimuat 100," pemilik kendaraan membenarkannya, maka 
I

penyewa wajib membayar sebagian dan upah kelebihan beban, 
I

menurut pendapat madzhab. Sebab, ketidaktahuan pihak yang 
I

menyw,rakan ibarat alat yang terpengaruh oleh kebohongan 
I**u 

o*u*t kdua,kasus ini terbagi dalam dua pendapat I
tentang kontradiksi gharardan kejadian langsung. Apabila pemilik I
seuraan mengetahui kelebihan tersebut, misalnya dia mengukur I
berat dan menganglnrtnya, atau dia melihat penyewa menakar dan I
mengangkutnya, atau penyerdra mernberitahu jumlah takaran I
sebenamya, maka pemilik tidak berhak menerima upah atas I
kelebihan bobot barang tersebut, karena tidak ada unsur I
kebohongan penyeura. Penye,,r,ra juga tidak dikenai denda, jika I
kendaraan rusak. Pendapat ini dikemulokan oleh Ahmad dan pam I
sahabat beliau. I

Hanya saja, mereka berteda pendapat soal besamya I

il:*r:elebihan 
bobot barang ketika berlangsung akad, dalam 

I
Pertamadia tidak dikenai imbalan, seperti madzhab kami. I

I
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Kedua, dia harus membayar upah atas kelebihan barang,

karena kedua belah pihak sepakat unfuk mengangkut barang ini

melalui transaksi ijarah. Karena itu, ia berlaku seperti akad

mu'athah dalam jual beli, dan mempergunakan kamar mandi

tanpa menenfukan besaran upah.

Mereka menjelaskan, bahu,a apabila pihak yang

menyewakan menakar barang tersebut dan penyewa

mengangkutnlB ke atas heuan funggangan dalam kondisi sadar,

tanpa perintah pihak lain unfuk rnengangkatrya, pemilik

kendaraan berhak menerima imbalan kelebihan barang.

Jika pemilik memerintahkan penyewa unfuk

mengangkutnya, menunrt mereka, di sini terdapat drra wajh.

Cabang: An-Nawawi dalam Ar-Raudhah menyatakan,

"Penyann berhak mempeqlunakan rnanfaat bamng seuraan untuk

dirinp dan orang lain." Menunrtlm, or.u1g lain yang ikut

memanfaatkan harus terpercaya. Seandainya pihak

yang menyewakan menqBmtkan manfaat haqa digunakan oleh

penyq ra sendiri, maka akad ini batal. Sebab, pen!,eura berhak atm

manfaat, ia tidak boleh dicabut dari hak tersebut.

Syamt di atas seperti p€rfual png menq7amtkan kepada

pembeli agar Udak meniual kembali bamng lpng dibelinya.

Penyewa boleh mernpercilakan oxang lain lrang sepadan

dengannya dalam mengakibatkan efek negatif terhadap barang,

terlebih orang di bauahnyra, unhlk mengendarai dan menumpangi

kendaraan tersebut. Sebab, tindarkan ini terrnas* penggunaan

manfaat miliknya tanpa unsur tambahan.
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Penyewa (rumah) tidak boleh memberi tumpangan pada j

pandai besi dan tuliarg pemutih kain, karena aktivitas mereka 
I

seperti tempaan menyebabkan kerusakan bangunan dan 
I

menimbulkan bunyi bising yang mengganggu tetangga' 
I

fu-Ramli berkata, "Kecuali jika pemilik rumah menyatakan' 
I

,kamu boieh mempersilakan siapa pun tinggal di rumah ini dan 
I

menanam jenis Pohon aPaPun'." I
Al Adzra'i mernberikan pertimbangan, bahwa contoh Ar- |

Ramli di atas sekadar unfuk memberikan keleluasaan, bukan I
berarti pemilik mengizinkan tindakan pengrusakan' I

Kemudian Ar-Ramli mengomentari pemyataan tersebut I
dengan mengatakan bahwa menurut hukum asal justru sebaliknya' I
seperti tidak boleh mengganti kendaraan penumpang dengan I
kendaraan pengangkut barang, nalnun boleh sebaliknya, sekalipun I
para ahli di bidangrr5p menyatakan, efek negatif yang ditimbulkan I
tidak terpaut jauh. Penryataan ini dikemukakan oleh Ahmad dan I
,Ashabur Ra Yi. I

Asy-Syafi'i menetapkan, 
*Mereka beranggapan bahwa I

seandainya seseorang menyewa rumah dari orang lain, dia tidak I
boleh melakukan aldivitas seperti menggiling, memutihkan kain, t
dan menempa besi, karena ativitas ini merusak rumah'" 

N

Jika penye*a melakukan aktivitas tersebut sehingga rumah I
seuraan tersebut nrnhrh, maka dia uraiib mengganti nilai rumah I
tersebut. Jika rumah ini tetap teriaga dengan baik, penyewa waiib I
mengeiuari<an biaP PenYetJraan I

Mereka juga bemnggapan orang yang menyewa gamis I
tidak boleh mengenakannya sebagai kain sarung, karena gamis t

;:;; :gunakan 

gamis ihr sebasai 

I



kain sarung hingga robek, penyewa wajib membayar nilai gamis

tersebut. Jika tidak masalah, maka dia tetap wajib mengeluarkan

ongkos sewa.

Selanjutnya rnereka berpendapat seandainya seseorang

menyewa tenda untuk didirikan, lalu dia mendirikan tenda itu di

tengah terik matahari atau di saat hujan lebat, maka secara sengaja

dia telah membahayakan tenda ini. Apabila tenda tersebut nrsak,

penyewa wajib menggantinya. Jika Udak masalah, maka dia wajib

membayar ongkos setilra.

Dari sekelumit beberapa losus di atas, kita dapat

mengambil kesimpulan bahwa kalangan mereka telah

meninggalkan pendapat mereka dan teriebak dalam pmktik yang

justru dicela oleh dalil atsar dan tindakan demi kemaslahatan

manusia.

AqrSyirazi *g berkata: PasaL Apabila seseorang

menyewakan barang unfuk diambil manfaatnya dan
mensyaratkan unhrk tidak memanfaatkan sewaiamya
atau kurang dari ukuran wajar, atau trdak digunakan
oleh orang yang sepadan dengan penyewir atau di
bawahnln, maka dalam hal ini terdapat tl.ga w:ajh:

Pertama, al<ad ijarah tersebut batal, karena pihak

!/ang menyewa menqnratkan sesuafu }tang menafikan
konsekuensi akad.

Kdua, ijanh ini diperbolehkan, namun sgraratnya

batal, karena ia termasuk qnrat yang tidak
berpengaruh terhadap hak pihak yang rnenyewakan.

L

Al Majnru'SyarahA Wh**at ll TD

***



-.!

Karena itu, syarat ini diabaikan dan akad pun berlaku

sebagaimana mestinya.

Ketiga, ijarah tersebut boleh, dan syaratnya

mengikat, karena seorang penyewa berhak terhadap

manfaat dari pihak yang menyewakan. Jadi, ia tidak
dapat merniliki sesuatu yang tidak diridhai olehn3n-

Pasal: Penyewa boleh menyewakan kembali

barang yang disewakan ketika dia telah menerimanglia,

karena ijarah sama seperti jual beli. Meniual kembali

barang yang diperjualbelikan diperbolehkan setelah

teriadi serah-terima- Demikian halnya iianh barang

yang disewakan. Penyewaan ini diperbolehkan dari
pihak yang menyewakan dan pihak lain, seperti

bolehnya menlual barang dagangan dari pihak penjual

dan pihak lain.

Apakah penyewaan ini boleh dilakukan sebelum

barang diterima? Dalam kasus ini terdapat tiga waih:

Pertama, fidak diperbolehkan seperti tidak

bolehnya meniual kembali barang dagangan sebelum

serah-terima.

Kedua, boleh, karena obiek lrang disewakan

adalah manfaat (atau iasa) - Manfaat fidak serta-merta

dapat diserahkan dengan diserahkannya barang- Jadi,

penyerahan barang tidak berpengaruh terhadap

manfaat barang.

Ketiga, ijanh manfaat dari barang yang belum

diterima diperbolehkan dari pihak yang menyewakan,

karena ia berada dalam wewenangnya. Namun, tidak
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boleh dilakukan oleh pihak lain, karena barang tidak
berada dalam wewenangnya.

Boleh menyewakan manfaat sesuai harga modal,
dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi.
Sebab, sebagaimana telah kami ielaskan, ijanh
merupakan jual beli, sementara peniualan barang boleh
dengan harga modal, lebih rendah, atau lebih tinggr
dari itu. Demikian pula ijarah-

Pasal: Apabila seseorang menyewa barang unfuk
suatu manfaat, lalu dia menggunakan lebih dari
semestinya -iika tambahan tersebut dapat dibedakan-
misalnya, dia menyewa hewan unfuk dikendarai sampai
suafu tempat, dan ternyata melewatinya; atau unfuk
mengangkut 10 qafiz tetapi dia memuatnya sampai 11
qafiz-

Jika tambahan ini tidak diketahui 
-misalnya

seseorang menyewa lahan unfuk ditanami gandum, dia
justm menanam jawawlrt- para sahabat kami berbeda
pendapat soal ini, Al Muzani dan Abu Ishaq
berpendapat, bahwa masalah ini terbagi dalam dua
pendapat:

Pertama, dalam seluruh kasus ini penyeura harus
memba5rar harga sewa standar, karena seceua sengaja
dia beralih dari objek akad ke objek yang lain. Karena
ifu, penyewa harus memberikan harga sewa standar,
sarna dengan orang yang menyewa lahan unfuk
pertanian, lalu dia menggarap lahan orang lain.
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Kedua, penyewa harus membayar biap sewa
yang telah ditenfukan berikut upah standar untuk
tambahan tersebut, karena dia telah menggunakan apa
yang menjadi haknya berikut tambahan tersebut- Kasus
ini sama dengan orang yang menyewa kendaraan
rnenuiu suafu tempat dan dia melewatinya-

Al Qadhi Abu Hamid Al Maruuardzi berpendapat,
bahwa masalah ini punya safu pendapat. Menunrt
pendapat ini, pemilik lahan diberi khiyar untuk
mengambil harga yang ditentukan dan upah standar
unfuk tambahan tersebut; dan mengambil upah standar
unfuk seluruh manfaat ini. Sebab, penyewa dikenai
konsekuensi yang mirip dengan orang yang menyewa
kendaraan menuju suafu tempat, lalu meleuratinya-

Juga, sama dengan orang yang menyewa lahan untuk
menanam suafu jenis tanaman, lalu dia menanam jenis

lpng lain. Dia diberi pilihan untuk mengambil salah satu
dari dua hukum ini-

Pasal: Apabila seseorang menyewakan suatu
barang pada orang lain, kemudian dia hendak
menggantinya dengan yang lain, dia tidak boleh
melakukannya, karena barang milikryla telah jelas;

karena ifu, dia fidak berhak menggantinya dengan yang
lain. Hal ini sama dengan kasus orang lnng menjual
barang, lalu ingin rnenggantinya dengan grang lain.

Penjelasan: Apabila pihak yang menyewakan

mensyamtkan penyet ua tidak menggunakan manfaat secara wajar
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atau kurang dari itu; atau mensyaratkan tidak digunakan oleh yang

selevel atau dibawahnya, di sini terdapat tiga wajh:

Pertama, iarah ini batal karena salah satu pihak

mensyaratkan klausul yang menafikan konsekuensi akad. Dari

beberapa dalil di depan kita ketahui bahwa jika dia mensyaratkan

safu perkara, seperti pemyataan penyewa, "Aku menyewa

sekedup atau zamilah darimu." Demikian ini sebagaimana

tercantum dalam Al Umm.

Syarat ini membatalkan akad, sama seperti perkataan

penjual, "Aku menjual padamu lebih kecil dari sepuluh, dan barang

yang kurang darinya dengan harga sekian," penjualan ini batal.

Sebab, syarat ini menafikan konsekuensi akad yang meniscayakan

kepemilikan terhadap manfaat dan kuasa untuk menggunakannya

unfuk diri dan wakilnya, menggunakan sebagian manfaat unh.rk

dirinya dan sebagian yang lain untuk wakilnya. Dan, syarat ini
menafikan hal tersebut.

Kdua, ianh ini diperbolehkan, namun syaratrnya batal,

karena syarat ini tidak mempengaruhi hak penyewa unfuk
memanfaatkan barang seu/aan. Berteda dengan jual beli, karena

kalenangan penjual di sini terhadap barang yang dijual,

sedangkan kauenangan penye\rya terhadap manfaat barang.

Pendapat ini dikernukakan oleh Ahmad.

Selain itu, penyava memiliki berbagai manfaat dari pihak
yang menyalakan, sehingga dia tidak boleh memilih sesuatu yang

tidak diridhai pemilik barang.

Ketiga, sah dan akad tersebut sah, karena penyewa berhak
atas manfaat dari pihak yang menyewakan. Artinya, penyewa tidak
boleh sembarangan menguasai sesuafu yang tidak diridhai oleh
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pemilik barang. Jadi, syarat ini mengikat dan iiaralnya sah. Kami

telah memaparkan masalah ini menurut dalil madzhab. Kasus ini

tercantum dalam Al [Jmm, sebagaimana akan dipaparkan nanti.

Cabang: Penyer,va boleh menyewakan barang yang telah

disewanya asalkan telah menerirnanya dari si pemilik. Ahmad

menegaskan pendapat ini. Demikian pendapat Sa'id bin Al

Musagryab, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Abu Sulaiman bin

Abdurrahman, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, AsySyafi' i, dan

Ashabur Ra'yi.

Al Qadhi, dari kalangan Hanabilah menuturkan, bahwa

dalam kasus ini terdapat riwayat lain, bahwa akad ini tidak boleh,

karena Nabi $ melarang keunfungan dari barang yang belum

diterirna. Manfaat tidak masuk-dalam iaminan penyewa. Praktik ini

dikategorikan akad terhadap objek yang belum masuk dalam

jaminan penye\rra, karena ifu tidak diperbolehkan. Sama seperti

penjual barang yang ditakar atau ditimbang sebelum serah-terima.

Pendapat pertama lebih sah, karena penerimaan barang

menempati posisinya manfaat, dengan dalil bolehnya mengelola

rnanfaat. Jadi, akad terhadap manfaat ini juga diperbolehkan,

seperti penjualan buah yang masih berada di pohon. Mengacu

pada dalil ini, penqiyasan riwayat yang lain hukumnya batal'

Dengan demikian, penyewaan barang sewaan hanya

diperbolehkan bagi orang yang menempati posisinya penyq^,a

atau orang yang mengakibatkan bahalp lebih rendah, seperti

keterangan sebelumnya. Sementara iianh barang sebelum serah-

terima jelas tidak diperbolehkan dari selain pihak yang

menyewakan, menunrt salah sahr dari tiga waih, menumt kami;
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dan salah satu dari dua wajh menurut kalangan Hanabilah. Yaitu,

pemyataan Abu Hanifah, karena berbagai manfaat dimiliki dengan

akad serah-terirna. Jadi, bolehnya akad terhadap manfaat ini

merujuk pada penerimaan, seperti jual beli barang.

Kedua, akad ini diperbolehkan karena penyerahan barang

tidak menyebabkan peralihan jaminan darinya. Jadi, boleh-

tidaknya pengelolaan barang tidak tergantung pada serah-terima.

Sementara ijarah barang sebelum serah-terima dari pihak

yang menyev,rakan -wajh ketiga, menunrt kami, dan satu

pendapat menurut Hanabilah- terdapat rincian hukum. Apabila

kita berpendapat, ijanh seperti ini hanya dipertolehkan jika

bersumber dari pihak yang menyewakan, dalam kasus ini terdapat

&n wajh:

Pertama, tidak diperbolehkan karena ia merupakan akad

terhadap barang sebelum serah-terima.

Kdua, boleh, karena serah-terima tidak sulit dilakukan, lain

halnya dengan pihak lain.

Dalil dtn wjh di atas yaitu, penjualan bahan makanan

sebelum serah-terima fidak sah dari selain penjualnya, berdasarkan

satu riwayat. Apalch penjualan ini sah dari penjualnSra? Di sini

terdapat dua riurayat.

Sedangkan ijarahbarang yang setengahnya telah diterima

dari pihak yang menyalakan hukumnya diperbolehkan. Pendapat

ini dikemukakan oleh Ahmad dan Asy-S5nfi'i &,. Abu Hanifah

berpendapat, bahwa praktik ini fidak dipertolehkan, karena dapat

menimbulkan konkadiksi hukum. Alasannya, penyerahan

merupakan suafu hal yang rnutlak dalam penyewaan. Ketika
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seseorang menyewa barang, penyewa berhak atasnya sekaligus

berhak atas hak pihak lain. Ini kontradiksi.

Dalil kami yaitu, setiap akad yang boleh dilakukan tanpa

pelaku akad, ia boleh dilakukan bersama pelaku akad seperti jual

beli. Pernyataan yang mereka kemukakan tidak sah, karena

penyerahan telah terjadi. Barang yang menjadi haknya merupakan

penyerahan yang lain. Selanjutnya, praktik ini dibatalkan dengan

jual beli, karena lewat akad jual beli berlangsung kewajiban

penyerahan barang. Ketika seseorang membeli barang, maka dia

harus menyerahkannya.

Apabila dikatakan, bahwa penyerahan dalam kasus ini

harus dilakukan sepanjang jangka wakfu penya ,aan, berbeda

dengan jual beli. Tanggapan kami, yang mesti dilalorkan dalam

akad ini yaifu penyerahan barang, dan hal ifu telah terjadi.

Penyer,va tidak harus menyerahkan barang lain selain barang

tersebut dibawah jaminan pihak l/ang menye\rEkan. Apabila

manfaat barang sulit digrrnakan akibat rumah yang disewakan

rusak atau dighashab pihak lain, p€r4reua harus

mengembalikannya, karena ia berada dalam jaminan pihak yang

menyewakan.

Cabang: Penyewa boleh meminjamkan barang dengan

biaya standar berikut tambahan. Ini pendapat Ahmad, Asy-syafi'i,

Abu Tsaur, dan lbnu Al Mun&ir. Pendapat tersebut diriwayatkan

dari Atha', Al Hasan, dan Az-Zuhri, serta satu riwalat Ahmad.

Apabila barang ini menghasilkan tambahan, penyewa boleh

menyewakannya dengan tambahan biaya. Jika tidak demikian,

tambahan biaya ini tidak diperbolehkan. Apabila ia melakukan
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tindakan tersebut, hal ini dibenarkan dengan adanya tambahan.

Pendapat ini diriunyatkan dari fuy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan Abu
Hanifah. Alasannya, karena penyeura telah mengambil keuntungan

dari barang yang tidak diridhai oleh pihak yang menyeuuakan.

Bersumber dari Ahmad, riwayat ketiga, apabila pemilik

barang mengizinkan penyeua unfuk menyeu/akan barang tersebut,

maka hukumnya diperbolehkan. Jika pemilik tidak mengizinkan,

penye\^raan ini tidak boleh. hnu Al Musa5rgrab, Abu Salamah, hnu
Sirin, Mujahid, Ikrimah, AqrSya'bi, dan An-Nakha'i memakruhkan

tambahan biaya se@ra mutlak, karena ia masuk pada bagian yang

tidak rnendapat jaminan. Dalil kami gafu, akad yang

diperbolehkan dengan bayaran sesuai harga modal, ia pun boleh

diakadkan dengan tambahan harga, seperti penjualan barang

setelah semh-terirna

Berkenaan dengan hadits di atas, karena manfaat masuk

dalam jaminan pihak lnng menyeurakan dari satu sisi. Artinya,

seandainya manfaat ini leqnp sebelum digunakan oleh penyer,ua,

maka ia menjadi jaminan pemilik. Kasus ini Udak sah diqiyaskan

pada penjualan bahan makanan sebelum serah-terima. Jual beli

barang yang belum diterima dilarang secara penuh, baik

mendatangkan karrfungan maupun tdak. Sedangkan, praktik ini

diperbolehlon secaftr umum. Alasan mereka bahwa kannfungan

tersebut sebagai kompensasi dari pekerjaan terbantahkan, dengan

alasan ketika pemilik rumah menyapu dan membersihkan rumah

seuaannya, pekeriaan ini lazimnya menambah besar ongkos so,ua

rumah.

Cabang: Seluruh barang yang disewakan untuk

dimanfaatkan, maka manfaat ini boleh digunakan berikut dan
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penggunaan yang paling rendah efek negatifnya. Hal ini telah

dijelaskan di depan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad. Kami

tidak menemukan pendapat yang menyalahi statemen ini.

Apabila seseorang menggunakan barang bukan miliknya,

maka dia harus meniaminnya. As5rsyirazi mencontohkan dengan

penyewaan lahan untuk ditanami gandum, lalu penyewa justru

menanam jewawut.

Al Mawardi dalam At Hawi Al Kabi4 setelah mengutip

pemyataan Asy-Syafi'i *B dalam N Umm yang berbunyi,

"seandainya seseorang menyewa lahan unfuk ditanamani gandum,

penyewa boleh rnenanam gandum atau jenis tumbuhan lain yang

tidak merusak lahan." Demikian ini sebagaimana dikemukakan

oleh beliau, apabila seseorang menyewa lahan unfuk ditanami

gandum, dia boleh menanami gandum dan tanaman lainnya yang

efek negatifnya sama dengan gandum atau di bawahnya. Penyeura

tidak boleh menanam tumbuhan yang efek negatifnya lebih besar

dari efek gandum.

Daud bin Ali menyatakan, bahwa praktik ini tidak

diperbolehkan, jika dia menyanra lahan unfuk ditanami gandum

lalu dia gunakan untuk menanam selain gandum, sekalipun efek

negatifnya lebih rendah dari tanaman gandum. Demikian ini sesuai

dengan firman Allah Tabla, "Tunaikanlah ianji-ianii," (Qs. Al

Maa'idah [5], 1) Jadi, penye\r/a tidak boleh berpindah pada

tanaman yang tidak tercantum dalam akad.

6 Al-Hawi At-lbbir, versi manuslirip di Danrl Kutub dan Al-Watsaiq Al-Arabiah

terdiri dari 24 iilif dan semisal4p. Jilid pertama kitab ini terdapat di Darul Kutub Al-

Azhariah. Sementara N-Hawi Ash-Shaghia edisi manuskrip di Daml Kuhrb dan Al-

Watsaiq Al-fuabiah terdiri dari 14 iilid. Kutipan kami di sini merujuk pada eiisi

lengkap Al-Hawi Al:t{a6ir. Tidak cukup waktu bagi karni untuk mengulas Al-Hawi Aslz'

Shaghir.
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Alasannya, kita dilarang membeli dirham dengan dirham

yang sama persis, lGrena terdapat penyimpangan dari

konsekuensi akad. Begifu pula dalam iarah lahan untuk ditanami

gandum, kita tidak boleh beralih pada tanaman selain gandum.

Dalil kami, penyebutan gandum dalam penye\rraan lahan

fidak lain unfuk memperkirakan peruntukan lahan, bukan untuk

menenhlkan penggunaann5a. Bukankah jika kamu telah menerima

lahan dan tidak menanaminya, kamu tetap wajib membayar biaSra

seura?!

Ketika ditetapkan bahwa penyebutan gandum unhrk

memperkirakan manfaat, maka bila dia menggunakan manfaat lalu

memperkirakan obiek ini dan objek lainnya dalam akad, hal ini

diperbolehkan. Sama seperti kasus seandainya seseorang

mempekerjakan orang untuk mengangkut satl qafiz gandum, lalu

dia membawa qaftzyang lain juga, sama dengan kasus orang yang

menlleura lahan r.rnfuk ditanami gandum, lalu dia menanaln

tumbuhan lain.

Sebab, al.ard ijanh terdiri dari upah yang dimiliki oleh pihak

yang menyanrakan dan manfaat 5ang akan dimiliki penyeu/a.

Ketika penyeua boleh haknya bagaimana pun

caranlp r.rnfuk diriryn atau wakilnya, atau oftmg yang

menanganinp, maka penyet ra berhak mendapatkan manfaat,

hakryra, bagairnana pun caranya, dengan cara menanami gandum

atau tanaman lain. Boleh juga, meminjamkan lahan tersebtrt pada

orang yang mau menggarapnya, meninggalkannya, dan

mengabaikann5ra.

fugumen Abu Hanifah dengan firman Allah Tabla "Dan

penuhilah seluruh janji," contohnya seperti gandum yang

disebutkan dalam akad. Sementara tanggapan terhadap dalil
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penentuan harga dalam akad, begitu juga dalam iiarah, bahwa

perbedaan antara jual beli dan ijarah terkait penenfuan telah

disepakati ulama.

Sebab, dalam kasus di atas, beberapa dirham ini ditentukan

dalam akad, sehingga tidak boleh beralih pada jenis yang lain;

sedangkan gandum tidak ditentukan dalam akad iiarah. Perbedaan

ini hanya terjadi dalam penentuan jenis gandum berdasarkan

pengakuan peminiam; seandainya seseorang menlrewa lahan

untuk ditanami gandum tertenhr, dia boleh beralih pada gandum

jenis lain. Begitu juga dia boleh beralih pada tanaman selain

gandum.

Dengan demikian, orang yang menyewa lahan untuk

ditanami gandum tidak lepas dari tiga kondisi berikut:

Dia menyewa lahan tersebut unfuk ditanami gandum dan

tanaman sejenisnya. Sejalan dengan pendapat Daud, dia

boleh menanami lahan ini dengan gandum dan komoditas

lain yang efek negatifnya sama dengan gandum atau lebih

kecil dari itu. Hanya saja, Daud memperboleh.kan opsi ini

dengan syarat. Sementara kami memperbolehkan opsi ini

berdasarkan akad, sedangkan syarat berfungsi sebagai

penegas.

Dia menyerl.ra lahan ini untuk ditanarni gandum dan lupa

udak menyebutkan tanaman selain gandum yang efek

negatifnya lebih besar atau lebih kecil dari gandum.

Menyala lahan unfuk ditanami gandum dengan syarat

tidak ditanami pohon lain. Di sini terdapat trga wajh, seperti

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Perbma, ijanh tersebrrt batal.

2.

3.
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Kedua, ijanh ini dipefrolehkan, namun syaratrya batal.

Artinya, peny€rt/a boleh menanam gandum dan tanaman selain

gandum, karena ia tidak berpengaruh terhadap hak penyevua yang

masih tersisa.

Ketiga, ijarah ini diperbolehkan dan syaratrya mengikat.

Penye'ura tidak boleh menanam fumbuhan selain gandum, karena

manfaat ijarah hanya dapat digunakan dengan akad sesuai redaksi

yang digunakan. Bukankah seandainya orang ini menyewa lahan

ini unhrk pertanian, ia tidak boleh menggunakannya unfuk kebun.

Demikian halnya jika ia menyetduanya unfuk jenis palawija tertenhr.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila tanaman ini berpengaruh

buruk terhadap lahan seperti pohon araq yang berakar kuat,

penyewa tidak boleh menanamnya. Jika dia melakukannya berarti

dia telah bertuat hal yang melampaui batas, Pemilik lahan berhak

atas kh$nr- Jika mau, dia menya,r,akannya berikut tanaman yang

mengurangi kualitas lahan seperti tanaman gandum; dia juga boleh

menarik biaya sevua yang wajar."

Al Muzani berkata, "Sepertinya pemyataan AsgrSyafi'i yang

pertama lebih utama, karena dia menarik biaya atas lahan 5nng
disewa dan menambah efek negatif lahan tersebut. Dernikian ini

seperti omng yang menyeu/a tempat tinggal dan memasukkan apa

saja gnng disukai ke dalamnya, sehingga ia kelebihan isi."

Apabila penyeq/a mengetahui ketentuan ini, maka jika dia

menye'd/a lahan unfuk ditanami gandum, dia tidak boleh bertani

atau berkebun dengan tanaman yang menimbulkan efek negatif

lebih besar dari tanaman gandum, karena dia tidak dizinkan

melakukan ifu. Jadi, penyeu/a dalam kasus ini seperti orang yang

meng-ghashab.
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Apakah dengan demikian penyewa menjamin penjagaan

lahan sehingga harus mengganti nilainya, jika lahan tersebut di-

ghashabatau rusak akibat banjir? Di sini terdapat dua wajh:

Pertama, menurut pendapat Abu Hamid Al Isfarayini,

penyewa menjamin kerusakan lahan, karena telah menyimpang

dari haknya secara ghashab, sementara pelaku ghashab harus

mengganti barang yang d|-ghashalnya-

Kdua, pendapat yang lebih shahih, penyewa tidak

menjamin keamanan lahan, karena keteledorannya dilakukan

terhadap manfaat bukan penjagaan. Kelanjutan pengelolaan lahan

ini diserahkan pada penyewa sampai masa panen, kemudian

ditagih untuk membayar harga seu/a.

Keterangan yang dikemukakan oleh AsySyafi'i bahwa

pemilik lahan berhak untuk memilih antara mengambil sewa yang

telah ditentukan plus ganti rugi kensakan lahan, atau menarik

upah sewa standar. Para sahabat kami berbeda pendapat soal ini.

Al Muzani, Abu Ishaq Al Marwazi, dan Abu Ali bin Abu

Hurairah mengemukakan opsi AsySyafi'i dalam dua pendapat:

Pertama, pemilik lahan mengambil upah standar, bukan

biaya yang telah ditentukan, karena keteledoran penggarap lahan

(penyewa) yang beralih dari gandum pada tanaman yang lebih

berdampak buruk, sama seperti beralih dari lahan yang disewa ke

lahan pihak lain. ketika peralihan dari satu lahan ke lahan lain ini

berkonsekuensi terhadap upah standar, bukan biaya yang

ditentukan, begifu juga peralihan pada selain gandum.

Kedua, pemilik lahan merujuk pada besaran upah yang

telah ditenhrkan. Efek negatif yang ditimbulkan oleh peralihan

tanaman dari gandum tidak dibebankan pada penyewa, karena dia
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telah menggunakan apa yang telah menjadi haknya dan tindakan

yang lebih dari ifu. Jadi, penyewa ini sama seperti orang yang

menye\ ra unta dari Makkah menuju Madinah, namun dia

mengendarainp sampai Bashrah. Karena ifu, dia dikenai

ka,rnjiban membayar besaran se\ ra yang ditenhrkan ditambah

dengan seura standar atas kelebihan tersebut.

Ar-Rabi', Abu Al Abbas bin Suraij, dan Abu Hamid Al
Marwaru&i mengatakan, bahwa dari kasus ini hanya mengemuka

satu pendapat. Pemberian opsi kepada pemilik lahan fidak

berbeda dengan pendapat tersebut. Walhasil, pemilik lahan diberi

pilihan antara menarik harga sewa yang ditenfukan berikut

kekurangan lahan tersebut karena tambahan tanaman, seperti

penyerd/a kendaraan yang melampaui tempat hrjuan, dan mem-

fasakh ijarah dengan mengambil upah standar, karena tindakan

penye\rya ini termasuk aib yang dapat merusak lahan. Karena itu,

pemilik diberi pilihan unfuk mengurungkan atau menen-skan akad.

Sementara ih-r Al Muzani memilih unhrk menarik

denda png ditenfukan berikut kekurangan nilai lahan. Abu Ishaq

Al Marwazi dengan beliau, dan berargumen dengan

dua masalah berikut:

Perbma, seseoftmg menyeu/a rumah unfuk diisi muatan

tertentu, lalu dia beralih pada barang yang lain. Kasus ini perlu

ditinjau dari beberapa sudut pandang. Jika dia menye\ ra bagran

bawah rumah (gudang bawah tanah) untuk menyimpan 100 kati

besi, namun temyata digunakan unfuk menyimpan 150 kati besi,

atau mengganti besi dengan kup*, maka dia tidak dikenai denda

fiika terjadi kerusakan rumah). Sebab, bagian bawah rumah tidak

terpengaruh penambahan barang dan pergantian jenis barang.
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Apabila bagian atas rumah ini yang dijadikan tempat

penyimpanan, sebagian barang disimpan di atap. Jika akad ijarah

tersebut untuk menyimpan 100 kati besi, lalu si penyewa menaruh

150 kati besi, penambahan ini berbeda. Karenanya, penyewa

wajib membayar biaya yang telah ditentukan ditambah dengan

upah standar atas penambahan tersebut-

Jika dia telah menyewa tempat untuk menyimpan 100 kati

kapas, lalu dia menyimpan 100 kati besi di dalamnya, tindakan ini

merugikan, dan tidak bisa ditolelir. Sebab, penyimpanan kapas

membutuhkan ruang atap yang berbeda-beda, sedangkan besi

terhimpun di satu tempat. Ia lebih bertahaya, jadi pihak yang

menyewakan merujuk pada apa yang telah kami kemukakan,

terkait perbedaan para sahabat kami dalam dua pendapat.

Kedua, dalil Al Muzani untuk memberikan pilihan pada

pihak yang meminjamkan, yaifu seseorang meminjamkan rumah

sebagai tempat tinggal; lalu dia mempersilakan dua orang pandai

besi atau dua hrkang pemutih kain, atau dia melakukan kebisingan,

maka kondisi penambahan ini merupakan bahap yang tidak dapat

dihindarkan. Karena ifu, pemilik merujuk pada perbedaan para

sahabat kami dalam dua pendapat, seperti disinggung sebelumnya.

Al Mawardi berpendapat bahwa Al Muzani tidak memiliki

dalil maupun hujjah atas statemen yang dikeluarkannya dari

madzhab.

Cabang: Kalimat "Jika dia menyewakan barang,

kemudian dia ingrn menggantinSra..-" Asy-Syafi'i menuturkan

dalam N (Jmm, Ketika seseorang menyewa unta r.mfuk dikendarai,

di sini terdapat beberapa tinjauan;
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Jika dia menyewa barang dan tidak menyebutkan jenisnya

dan mengendarai barang yang dibawanya, rnaka tindakannya

menaikkan muatan ini di atas unta tersebut adalah perbuatan

kasar. Sebab, jika tindakan ini sangat bahaya, dia diperintahkan

unfuk menggantinya. Sedangkan, jika tindakan ini mirip dengan

apa yang dikendarai umum, maka dia tidak dipaksa

untuk mengubahnya. Wallahu a'km bish shawab.

Ary-Syirazi *g berkata: Pasal: Apabila seseorang

menyewa lahan dalam jangka waktu tertenhr sebagai

lahan pertanian, lalu penyewa ingtn menanaln

fumbuhan lnng fidak akan panen pada waktu tersebut,

sebagian sahabat kami menyatakan, bahwa akad ini
tidak diperbolehkan. Pihak yang menyewakan berhak
melarang dia unfuk men.rnam fumbuhan dimaksud.

Jika penyewa bersegera men.rram tanaman
tersebut, dia tidak dipat<sa unfuk mencabutngna sebelum
jangka waktu sewa lahan berakhir.

Menurutku, bisa jadi pihak !/ang menyewakan
tidak boleh melarang penyewa unfuk men rnaln

fumbuhan ifu, karena dia berhak bertani sampai iangka
wakfu sewa usai. Dia tidak boleh melarang penyewa

unfuk menanam apapun sebelum iangka waktu sewa

berakhir. Disamping itu, fidak terjadi perbedaan

pendapat, bahwa iika penyewa sudah terlanjur
men.rnam, dia tidak dipalsa unfuk mencabutnya. Jadi,
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pemilik lahan tidak boleh melarang penyewa untuk
bertani.

Pasal: Apabila seseorang menyewa lahan dalam
jangka waktu tertenfu unfuk bertani, pertanian tersebut

tidak lepas dari pertanian mutlak atau pertanian

tertenfu.

Jika penyewa menggunakan lahan ifu untuk
pertanian mutlak, Ialu dia memulai bercocok tanam,

dan jangka waktu sewanlra berakhir, narnun belum

kunjung panen, dalam hal ini terrdapat tiniauan-

Apabila tdak panen ini akibat kecerobohan
penyeura, misalngp dia menanam fumbuhan lpng fidak
akan panen dalam iangka waktu tersebut, atau jenis

fumbuhan yang dapat panen dalam jangka waktu itu,
tetapi dia terlambat menanamnln, maka pihak yang

rnenyerrakan berhak mengambil alih lahan tersebut-

Sebab, penyeura pasti menjalin akad penyewaan ini
dengan jangka walitu sehingga dia tidak harus

memperpanjang waktu ini akibat tindakan sembarangan

dari penyewa-

Akan tetapi, iika turnbuhan ini tidak kunjung
panen karena cuaca lpng sangat dingin atau iarang
terjadi hujan, di sini terdapat dua waih:

Pertama, penyewa dipaksa untuk mencabut

tanaman tersebut, karena bisa saia dia memprediksi
penambahan jangka waktu pada saat akad iianh-
Apabila penyewa tidak melalnrkan findalcn apapur, ,
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pihak yang menyewakan tidak harus meneruskan
tanaman yang ditinggalkan oleh penyewa.

Kdua, penyewa tdak dipaksa untuk
mencabutqTa. Ini pendapat shahih- Penyewa terlambat
menanam, bukan karena kecerobohannya-

Jika kita berpendapat, penyewa dipaksa untuk
mencabut tanaman tersebut dan kedua belah pihak
saling merelakan unfuk meninggalkannya lewat akad

ijarah atau i'arah. Hal ini diperbolehkan berdasarkan
alasan yang telah kami kemukakan.

Apabila kita berpendapat, bahwa penyewa tidak
boleh dipaksa unfuk mencabutnya, maka dia hams
membayar denda yang ditenfukan sesuai iangka waktu
berikut upah standar unfuk tambahan tersebut. Seperti
halnya larangan merugikan penyewa dengan
memindahkan tanaman, iuga tidak boleh merugikan
pihak lpng menyewakan dengan membatalkan
pemanfaatan lahan.

Penielasan: AslrSltaf i & menyatakan, bahwa apabila

ses€orang menlla la lahan selama setahun unhrk ditanami, begifu

jangka uralfu setahun berakhir tanaman tersebut belum siap

panen, di sini terdapat rincian hukum.

Jika selama jangka uraktu setahun ini memungkinkan

penyerdJa unfuk menanam tumbuhan yang bisa dipanen kurang

dalam satu tahun, maka penyewaan tersebut diperbolehkan.

Dalam kasus ini pemilik lahan tidak harus membiarkan tanaman
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milik penyewa, tetapi dia boleh memindahnya ke lahan yang lain,

kecuali jika pemilik lahan ingin membiarkannya.

Apabila pemilik lahan mensyaratkan penyewa unhrk

menanam jenis komoditas tertenfu yang bisa dipanen atau dipetik

hasilnya kurang dari setahun, namun dia mengulur-ulur waktu,

hingga jangka waktu sewa habis sebelum tanaman siap panen;

begitu juga jika dia menyewa lahan untuk jangka waktu kurang dari

setahun dan rnensyaratkan jenis tanaman tertentu kemudian

membiarkannya hinggd panen; artinya pihak yang menyewakan

tahun penyewa tidak akan bisa memanen tanamannya dalam

jangka waktu sewaan itu, maka akad sewa inl fasidsebelum syarat

di atas ditetapkan dan pemilik lahan tidak diharuskan untuk

membiarkan tanaman penyewa setelah waktu sewa berakhir'

Syarat pemilik lahan unfuk membiarkan tanaman hingga

siap dipanen pun batal. Apabila penye\ /a diputuskan unfuk

menanarni lahan tersebut hingga panen, syarat pemilik lahan ini

batal. Jadi, akad sewa ini batal. Pemilik lahan boleh menyewakan

lahan yang sama yang telah ditanami, dan dia harus

meninggalkannya sampai siap dipanen.

Ilustasi kasus ini pifu seseorang menye'dJa lahan dalam

jar,gka wakfu tertenfu untuk ditanami komoditas tertentu, lalu

penye\ua menanaminya, kemudian jangka wakfu berakhir sebelum

tanaman siap panen. Penentuan jangka waktu ini tidak lepas dari

tiga kondisi:

Pertama, penye\,l/a mengetahui tanaman tersebut dipanen

dalam ianska waktu Snng wajar.

Kedua, penye\rra mengetahui dia tidak akan panen dalam

jangka waktu yang ditentukan.
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Ketiga, penyq ra ragu-ragu.

Penenfuan jangka wakfu sewa yang pertama dapat dibagi

dalam tiga kasus.

1. Pengunduran panen terjadi karena penyewa beralih dari

jenis tanaman lnng disyaratkan dalam akad pada jenis yang

lain. Misalnya, seseorang menyewa lahan selama 5 bulan

untuk ditanami kacang, tetapi dia justru menanam gandum

hingga jangka wakfu sewa habis, sementara tanaman

gandum ini belum siap panen.

Dalam kasus ini penya,rua dituntut ufuk membedol tanaman

itu sebelum masa penen, karena perpindahan dari tanaman

kacang ke gandum merupakan tndakan sembarangan,

sehingga dia tidak berhak mengelolanla.

Jika pihak yang menyalakan dan penyewa saling

merelakan unhrk rnembiarkan tanaman ini sampai wakfu

panen dengan membayar biaya setua standar terhadap

kelebihan wakfu seura, akad ini bisa dilanjutkan. Namun,

jika hanya salah sah.r pihak saja, penyelrda atau yang

menyewakan saja png rela dengan pembalnran biaya seura

standar, maka tanaman ini dibongkar.

2. Keterlambatan panen ini akibat lambafiya proses

pembibitan karena beralih pada jenis tanaman yang lain.

Dalam kasus ini, penyann berfindak teledor dan dituntut

untuk mencabut tanaman sebelum nrasa panen, karena

keteledoran dirinya tidak boleh menyeret pihak lain.

Apabila penye\ ra membayar uang se\Ala sesuai penambahan

waktu yang diperlukan dan pihak lpng menyewakan rela
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menerimanya, tanaman tersebut ditinggalkan. Jika tidak

demikian, tanamannya harus dibedol.

3. Keterlambatan panen ini akibat faktor alam seperti musim

dingin yang berkepanjangan, hujan tidak kunjung tumn,

meluapnya aliran sungai, atau salju yang tidak kunjung

mencair, dalam kasus ini terdapat dua waih:

Pertama, tanaman ini dibiarkan sampai masa panen,

karena penyewa tidak melakukan tindakan jahat dan

teledor. Ketika tanaman ini dibiarkan sampai tiba masa

panen, penyewa harus membayar biaya standar sesuai

tambahan waktu yang digunakan dari akad tersebut.

Kdua, penyewa dituntut untuk membedol tanaman

tesebut, dan tidak membiarkannya. Dia sebenarnya dapat

memprediksi berapa tambahan waktu yang dibutuhkan,

karena khawatir mungkin saja keterlambatan panen ini

karena faktor alam. Seandainya penyewa tidak mengambil

keputusan atas pertimbangan ini, berarti dia telah bertindak

teledor.

Sementara kondisi kedua, yaihr penya ra mengetahui

berdasarkan kebiasaan bahwa tanaman ienis tertenfu tidak bisa

dipanen dalam jangka waktu tersebut. Misaln5n, dia menya,,tra

lahan selama empat bulan unfuk ditanami gandum atau jelai,

dalam hal ini terdapat beberapa kasus:

1. Pihak yang menyawakan mengajukan syarat pencabutan

tanaman ketika jangka waktu serua berakhir. Iiamh seperti

ini diperbolehkan. Sebab, terkadang penyewa ingin

menanam tumbuhan tertentu dan tidak ingin menanam biji-

)
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bijian, maka ketika iangka waktu berakhir, dia ditunhrt

unfuk membeiol dan menebang pohon tersebut.

Penyewa mensyamtkan unh.rk membiarkan tanaman ini

sampai waktu siap panen lamhin fasid. Syamt mengelola

pertanian setelah jangka waktu seula berakhir menafikan

konsekuensi ijamh, sehingga akad ini htal.

Selanjutnya, petani boleh mengelola tanaman ini pada saat

panen, sekalipun ijanlnya batal. Dia tidak dituntut untuk

membedol tanamannya, karena dia menanam atas izin

pemilik lahan di mana dalam akad diqTamtkan pembiaran

tanaman. Namun, penyetdJa dikenai karajiban membalnr

biaya setr,a standar.

Perbedaan kasus pengelolaan tanaman sekalipun ijanh-nya

fasid dan kasus funfutan membedol tanaman seperti

tercantum dalam beberapa kondisi dan pernbagian di atas

sekalipun ijamltnya sah, adalah ketika akil iianh batal,

maka yang dipertahankan adalah idn pihak yang

menyarakan, bukan ianglo llraktu iianh dan ketika ianh
sah, yang dipertahankan adalah iangka u/aktu iianh.

Akad ijarah berlangsung secara mutlak Pemilik lahan tidak

mensyaratkan pembedolan dan pembiamn tanaman. Para

sahabat kami berbeda pendapat, apakah akad yang mutlak

ini berkonsekuensi pernbedolan atau pernbiaran lahan?

Dalam hal ini terdapat dua kastrs:

Pertama, pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, akad ini

berkonsekuensi pembedolan tanaman berdasar{<an

konsekuensi akad. Merrurut pendapat im, iianh tersebut

3.
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sah, dan penyewa lahan dituntut untuk membedol tanaman

begifu jangka waktu sewa berakhir.

Kedua, bunyi tekstual penyataan Asy-Syafi'i bahwa

pemutlakan akad berkonsekuensi pembiaran tanaman

sampai tiba masa panen berdasarkan kebiasaan yang

berlaku. Sama seperti penjualan buah yang belum ranum

secara mutlak, berkonsekuensi pembiaran buah ini sampai

matang di atas pohon, sesuai kebiasaan yang berlaku.

Mengacu pada pendapat ini, ijarah tersebut fasid, dan

penyewa berhak membiarkan tanamannya sampai tiba

masa panen, dan dikenai biaya sewa standar, seperti kasus

ijarah dengan syarat membiarkan tanaman.

Kondisi kefiga, penyewa ragu-ragu terhadap jangka waktr.r

akad, apakah dalam rentang waktu tersebut tanaman sudah siap

panen? Misalnya, seseorang menyewa lahan selama 5 bulan unfuk

ditanami gandum dan jelai; di satu daerah dan waktu tertentu

dalam rentang waktu lima bulan tanaman ini telah dipanen, namun

mungkin juga dia belum siap panen.

Jadi, hukum kondisi ketiga sama seperti hukum akad ketika

penyewa tahu tanaman tersebut nanti pasti akan dipanen, sesuai

ketenh-ran di depan, dengan mengabaikan keraguan dan merajuk

pada keyakinan. Pendapat ini dirumuskan oleh Al Mawardi.

Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi g berkata: Pasal: Apabila seseorang

menyewa lahan unfuk bercocok tanam dalam iangka
wakfu tertentu, dia tidak boleh rnenggarapnya setelah
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jangka waktu berakhir, karena akad menunfut
pengolahan lahan pada waktu tersebut, bukan

sesudahnya.

Jika penyewa mengelola lahan pada iangka waktu
yang ditenfukan, dan waktu sewanlra berakhir, di sini
terdapat beberapa tiniauan.

Apabila pemilik lahan menqnratkan penyewa

unfuk membedol tanaman setelah usai iangka waktu,
penyewa wajib melaksanakan sesuai syarat. Akad iiarah
ini tijak batal akibat qlarat tersebut, mengingat obiek
yang dikenai konsekuensi akad ini adalah penanaman

lahan dalam jangka u/aktu tertentu- Syarat pembedolan

tanaman setelah jangka uraltu berakhir tidak
menghalangi hal ifu- Justru, pembiaran tanaman pasca

berakhimya iangka unktu yang menghalangi keabsahan

akad.

Pembiaran tanaman setelah masa sewa berakhir
bagian dari konselnrensi izin p€milik lahan, bukan
sebagai konsekuensi akad. Karena ifu, akad ini tidak
batal dengan menggugurkan pembiaran lahan.

Apabila penlreun telah membedol lahan, dia tidak
harus meratalnn lahan, karena kefika pemilik lahan

menglaratkan penrbedolan lahan (bila masa sewa

berakhir dan tanaman belum panen) berarti dia rela
dengan kondisi lahan yang berlubang{ubang bekas

bedolan.

Jika al€d ijanh ini bersifat mutlak, lpitu pemilik
lahan tidak menqBratkan pembedolan dan pembiaran
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tanaman, maka penyewa tdak wajib membedol
tanaman, karena tindakan yang dilakukan penyewa

bendasarkan kebiasaan- Oleh sebab ifu, seandain5la

seseorang menyewa rumah dan meninggalkan
perabotan di dalamnya, kemudian waktu sewa berakhir,
penyewa hanya wajib mengosongkan rumah sesuai

kebiasaan yang berlaku. Kebiasaan dalam pengelolaan
lahan, yaifu membiarkan bekas tanaman hingga kering
dan tercerabut sendiri.

Apabila penyewa memilih pembedolan tanaman,
di sini perlu memperhatikan beberapa hal. Apabila
pembedolan ini dilakukan sebelum jangka waktu
berakhir, maka terdapat drn wajh:

Pertama, penyewa hams meratakan' lahan,
karena dia mengelola lahan milik orang lain tanpa inrr,
karenanya dia wajib meratakan lahan.

Kedua, dia tidak harus meratakan lahan, karena
dia membedol tanamanan dari lahan yang disewanSra

dan berada di baunh kerrenangannln saat ifu.

Apabila penyewa memilih unhrk membiarkan
tanaman, maka dalam hal ini terdapat beberapa
pertimbangan; Jika pemilik lahan ingin memberikan
kompensasi pengelolaan lahan dan memilikingra,
penyewa diharuskan unfuk membiarkanngn, karena
dengan pemberian kompensasi ini, penyewa terbebas
dari kerugian.

Sebalikngla, jika penyewa ingrn membedol
tanaman ini, juga terdapat pertimbangan; Apabila
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kompensasi pengelolaan lahan ini tidak berkurang

akibat tindakan ini, penyewa dipaksa unfuk membedol

tanaman, karena pembedolanan ini tidak merugikan
pihak penyewa

Namun, iika kompensasi pengelolaan lahan

berkurang akibat tindakan pembedolan lahan, maka

terdapat rincian kasus. Apabila penyewa menjamin
kekurangan aHbat pembedolan ini, maka dia dipaksa

untuk melakukan proses ifu, karena dia tidak rugi akibat
pembedolan berikut pemberian ganti.

Jika dia ingin membedol tanaman dan tidak
membayar kenrgian, penyeura fidak boleh dipaksa untuk
melakukan itu.

Al Muzani mengatakan, bahwa penyewa harus

dipaksa unfuk membedol tanaman karena dia tidak
boleh menggunakan lahan orang lain tanpa
keridhaannya- Pendapat ini keliru, karena membedol

tanaman tanpa membagnr ganti rugi ielas menrgikan
penyewa. Bahaya fidak dapat dihilangkan dengan

bahaya yang lain.

Apabila pemilik lahan memilih untuk menetapkan
pengelolaan lahan dan menunfut penyewa unfuk
membayar biaSn sewa standar, penyewa dipaksa unfuk
melakukan hal tersebut. Sama seperti larangan

merugikan penyewa unfuk membedol lahan tanpa ganti

rugl, juga tidak boleh menrgikan pihak yang

dengan cara membatalkan pemanfaatan

lahan tanpa imbalan.
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Apabila penyewa ingin menjual hasil tanaman
pada pihak yang menyewakan, hal ini diperbolehkan-
Tetapi, jika dia ingin menjualnya ke pihak lain, dalam
hal ini terdapat dua wajh- Kami telah menjelaskan
keduan5ra dalam Kitab 'Ariyah (Pinjaman).

Apabila seseorang menyewa lahan dengan syarat
membiarkan tanaman setelah waktu sewa berakhir, hal
ini diperbolehkan, karena akad ijarah yang mutlah
berkonsekuensi pembiaran lahan. Jadi, syarat ini tidak
membatalkan akad. Hukum pembedolan dan pembiaran
tanaman berlaku sesuai keterangan yang kami
kemukakan dalam akad ijarah lrang mutlak.

Pasal: Apabila seseorang menyewa lahan dengan
ijarah yang fasid dan mengg:lftlpnya, maka hukum
pembedolan dan pembiaran lahan ini sebagaimana
keterangan yang berlaku dalam ijarah yang sah. Sebab,
akad fasid satna seperti akad sah, terkait konsekuensi
pembedolan dan penetapan lahan- Jadi, hukumngra
sama.

Penjelasan: AsySyafi'i 4S menyatakan, apabila pemilik

lahan berkata, "Garaplah dan tanamilah lahan itu sesukamu!"

maka akad ser,tuaan ini diperbolehkan. Al Muzani mengatakan,

bahwa pemyatan beliau yang paling tepat, ijarah tersebut tidak
diperbolehkan. Sebab, pemilik lahan tidak tahu-menahu apakah
penyewa menggarap lebih dari yang diharapkan sehingga

menimbulkan kerugian atau justru.tidak menggarapnya.

Pemyataan di atas mencakup tiga masalah:
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1. Pihak yang menyewakan mengatakan, 'Aku sewakan lahan

ini padamu untuk bercocok tanam sesukamu atau

berladang sesukamu," maka tjarah ini sah. Penyewa diberi

opsi unfuk bercocok tanam atau berladang sesukanya. Jika

dia menggarap sebagian lahan ifu unfuk bertani dan

sebagian lagi trntuk berladang, praktik ini diperbolehkan.

Sebab, ketika penyewa diperbolehkan menggarap seluruh

lahan, dia juga boleh menggarap sebagiannya.

Pemilik lahan menyatakan, "Aku menyewakan lahan ini

padamu untuk bertani atau berladang," maka ijarah ni
batal, karena dia tidak menjadikan dua perkara secara

bersamaan, tidak pula salah safun5ra secara tertenfu,

sehingga objek yang disewakan menjadi tidak jelas.

Pemilik lahan menyatakan, "Aku seunkan iahan ifu
padamu sebagai lahan pertanian dan ladang," dalam kasus

ini terdapat dn wajh

Pertama, madzhab Al Muzani menyebutkan iarah tersebut

batal, karena ketika pihak yang menyarakan iidak

memberikan pilihan dua hal kepada penyewa, dan iustru
menggabung keduanya, mengakibatkan bagian lahan yang

digunakan unfuk bercocok tanam dan berladang menjadi

tidak jelas. Demikian ini pendapat Abu Ishaq Al Marwazi.

Kedua, bunyr tekshral pemyataan AqrSyafi'i. hnu Abu

Hurairah mengatakan, bahwa ijanh ini sah. Penyanra boleh

menjadikan sebagian lahan ini sebagai pertanian dan

sebagian lainnya r-rnfuk berladang, karena penggabungan

dua perkara berkonsekuensi adanla kesamaan.

2.
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Jika dia menanami seluruh lahan, hal ini diperbolehkan,

karena pertanian sebagian lahan yang diizinkan sebagai

ladang lebih kecil efek negatifnya. Narnun, jika dia

menjadikan seluruh lahan ini sebagai ladang, hal ini tidak

diperbolehkan, karena membuat ladang sebagian lahan

yang diizinkan untuk pertanian lebih besar efek negatifnya,

Asy-Syafi'i & menuturkan, bahwa apabila waktu sewa telah

berakhir, pemilik lahan tidak boleh mernbedol tanaman ladang

sebelum dia memberikan nilai jual tanaman dan buahnya, jika

penilaian tersebut dilakukan pada hari pemindahan penyewa.

Pemilik lahan berhak menanami ladang ini, jika hendak

memindahkanya, dengan syarat dia membayar efek negatif yang

ditimbulkan dari pembedolan tersebut. Mengelola lahan sama

dengan mendirikan bangunan, jika dilakukan atas izin pemilik

lahan secara muflak.

Al Muzani berkata, "Qiyas menumtku, ketika pemilik lahan

menenfukan jangka waktu penggarapan lahan kepada penyeura,

lalu jangka waktu ini berakhir; dan dia memberikan izin kepada

penyewa untuk mendirikan bangunan di halaman miliknya, lalu

waktu se',rua berakhir, penyevua harus mengembalikan lahan dan

bangunan tersebut."

Ilustrasi masalah di atas, seseorang menye\ ra lahan unhrk

mendirikan bangunan di atasnln sekaligus untuk berladang. Kefika

jangka waktu sewa berakhir, bangunan dan ladang itu masih ada di

lahan, penyewa tidak berhak mendirikan bangunan dan ladang

yang lain. Jika dia melakukan tindakan tersebut, berarti telah

melampaui batas, karenanya penyewa difuntut unfuk membedol
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ladang dan merobohkan bangrmanpng banr, begitu jangka wakfu

serrua berakhir. : ,,- . i

Selanjutnya, mengenai aset yang berada di lahan sebelum

berakhimya masa se\ Ia, ketika akad berlangsung, tidak lepas dari

tiga kondisi:

1. Kedua belah pihak mensyaratkan pernbedolan lahan ketika

masa ser,va berakhir. Karena ifu, penyala dituntut untuk

membedol lahan dan merobohkan bangunan yang

didirikannya sesuai syarat yang dijelaskan sebelumnya.

Penyewa tidak harus meratakan lahan yang telah digali,

karena ihr membufuhkan akad baru.

2. Pemilik lahan mensyaratkan pembiaran lahan setelah

berakhimya masa sewa, akad ini berlaku dan tidak batas

akibat.syarat tersebut, karena ia bagian dari konsekuensi

akad.

Jika dia melanggar sgrarat tersebut. Menurut madzhab Asy''

Syafi'i, dengan berakhimya jangka wakfu se\ ra, otomatis

penyewa menjadi pihak yang meminjam sehingga dia tidak

dikenai bia5a seura. Sementara menunrt ma&hab Al

Muzani, peny€rrla tetap hanrs membayar biaya sewa,

selama belum jelas menyebutkan akad peminjaman.

Apabila penyeu/a membedol tanamannya dan merunfuhkan

bangunannya, maka dia wajib memtakan tanah yang telah

digalinya, karena dia tidak berhak atas lahan itu melalui

akad. Dia berhak sepenuhnlra terhadap lahan hanya

dengan pengalihan kepemilikan. Demikian ini pendapat

seluruh sahabat kami. Mereka hanSn berteda pendapat

tentang alasan kasus ini.
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Sebagian mereka menyatakan, bahwa alasan dalam kasus

ini adalah penyewa tidak berhak atas lahan dengan akad

sewa. Ini alasan yang telah kami kemukakan di depan.

Berdasarkan pendapat ini, seandainya penyewa membedol

lahan sebelum berakhimya masa se\ /a, pemilik lahan pasti

mengharuskan perataan lahan.

3. Kedua belah pihak menjalin akad secara mutlak. Mereka

tidak mensyaratkan pembedolan dan pembiaran tanaman,

maka perlu memperhatikan beberapa hal.

Apabila nilai penggarapan lahan dan pembangunan rumah

yang dirobohkan sama seperti nilai dua aset tersebut,

penyewa dituntut untuk merobohkannya, karena di sini dia

tidak mengalami kerugian dan kekurangan aset.

Menurut safu pendapat, pemilik lahan tidak memberikan

pilihan pada penyewa unfuk mengambil nilai aset, tetapi dia

memberinya opsi antara membedol tanaman atau menarik

nilai aset. Penyewa Udak boleh menetapkan dan

membiarkan tanamannya.

Jika pemilik lahan tidak menyerahkan nilai tanaman dan

bangunan, fidak pula kadar kerugian yang dialami, kita

perlu memperhatikan pihak penyevra. Jika penye\rua

menolak menyerahkan biaya sewa standar setelah masa

sewa berakhir, dia tidak berhak memberikan pengakuan

telah menggarap lahan dan mendirikan bangunan dan

meminta dia untuk membedol tanaman.

Apabila penyett/a memberikan biap sewa standar,

sementara pemilik lahan menolak menyerahkan nilai atau

kekurangan aset, menurut madzhab Asy-Syafi'i dan jumhur
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sahabat kami, pengelolaan lahan dan pendirian bangunan

dapat diakui keberadaannya. Maka penyewa tidak diminta

unfuk membedol lahan dan merunfuhkan bangunan.

Pemilik tanaman dan bangunan setelah habis masa sewa

tidak dipaksa unfuk meninggalkan kedua aset ini

berdasarkan keterangan Al Muzani terkait agrat,

"F1 ev.;":ofr-6k3$y
"Keanali dalam yang furlaku abs dasar suka

sarna suka di antam l<amu, "(Qs. An-Nisaa' l4l 291. Pemilik

lahan yang tidak rela membiarkan lahann5a, tidak dipaksa

untuk melakukan hal itu.

Alasan lainnya, ketika penyewa diminta unfuk membedol

tanamannya setelah masa ser,ua habis, dia tidak dapat

menentukan waktu panen, padahal unktu panen sangat

terbatas. Disamping itu, funtutan unhrk mernbedol tanaman

dan merunhfikan bangunan tanpa mengetahui waktu

pengerjaannya ifu lebih utama. Selain ihr, penentuan jangka

wakfu mengharuskan perbedaan hulorn dalam proses

penanaman dan pernbangunan. Madzhab ini lebih jelas dan

lebih shahih dari perspektif kehujjahan dan iitihad.

Para sahabat karni berhujjah tentang pengabaian dan

pembiaran lahan dengan sabda Rasulullah $,

.'J; lb L5A'*1
,.

"Terhadap keringat omng zhalim tidak terdapat hak.'
Hadits riwayat Abu Daud dan Ad-Daruquthni dari Urwah bin Az-

Zubair se@ra murcal.
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Hadits di atas menuntut adanya perbedaan antara orang

zhalim dan orang benar. Pemilik lahan tidak boleh menyamakan

keduanya dalarn masalah funtutan pembedolan tanaman.

Mereka menyatakan, bahwa orang yang mengizinkan pihak

lain untuk memperbaharui hak terhadap asebnya, ditafsirkan

dengan kenyamanan yang wajar. Misalnya, orang yang

mengizinkan tetangganya unfuk memasang kemah di halaman

rumahnya, lalu pemilik kemah meninggalkannya untuk selamanya.

Maka dia tidak boleh mengambilnya dengan cara menjebolnya dari

tanah. Sebab, kebiasaan yang berlaku tenda tersebut dibiarkan

demikian adanya.

Demikian halnya pertanian dan bangunan, kebiasaan yang

berlaku dua aset ini dibiarkan begitu saja tidak harus

meruntuhkannya. Pengambilalihan aset dilakukan sesuai kebiasaan

masyarakatnya. Pengambilan dalil ini mengecualikan pertanian,

karena kebiasaan yang berlaku dalam pertanian adalah

membiarkan tanaman sampai tiba masa panen. Kebiasaan ini tidak

dipertimbangkan ketika penyewa dituntut untuk membedolnya.

Cabang: Apabila iiarah telah dihukumi fasid,lalu penyala

membangun, berkebun, atau menanami lahan se\l/aan, maka dia

berada dalam kondisi ikrar dan pengabaian sesuai keterangan kami

tentang ijarah yang sah. Hukum transaksi fasid dalam seluruh jenis

akad sama dengan hukum akad yang sah dalam masalah amanat

dan jaminan. Walkhu A'lam.

***
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Bab: Faktor yang Mengakibatkan Fasal<h+:lya liarah

Asy-Syirazi *s berkata: Apabila penyewa

menemukan aib pada objek sewEt, maka dia boleh

mengembalikannya, karena iianh seperti iual beli-

Ketika pembeli diperbolehkan barang dagangan yang

msak, penyewa pun boleh mengembalikan oblek

sew:an yang rusak-

Penyewa berhak mengembalilon oblek sewaan

yang rusak di tangannya, karena obiek sewaan di
tangan penyewa seperti barang dagangan di tangan
peniual. Jadi, ketika pembeli boleh mengembalikan

barang dagangan yang rusak di bngan peniual,

penyewa pun boleh mengembalilran obiek sewaan yang

rusak di tangannya-

Pas,al: Kerusakan yang mengatrribatkan barang

sewaan lpng boleh dikembalilran lretui pada

pemiliknya yaifu kerusakan lpng dapat rnengurangi

manfaat, seperti pun1g3ung herpan tunggangan yang

labil ketika berialan, kakinya pincarlg sehingga selalu

tertinggal dari rombongan, rabun, terserang penyakit

lepra, dan lrusta, dinding rumah nrrrfuh, aliran air
mampat, sifat-sifat air telah berubah sehingga fidak
latrak dikonsumsi dan tidak sah untuk berwudhu, dan

masih banlpk kenrsakan lainnya yang dapat
mengurangi manfaat barang.

Adapun jika seseoftmg menyeura hewan

hrnggangan dan terryrata cara berialanngn kasar, maka
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dia tidak boleh mengembalikannya, karena gaya

berjalan tidak menguftrngi manfaat objek sewaan.

Jika seseorang menyewa hewan funggangan
untuk menunaikan haii, namun kemudian dia tidak
sanggup melangsungkan perialanan karena sakit atau
asetnya hilang, maka dia tidak boleh mengembalikan
hewan tersebut.

Apabila seseorang menyewa pemandian air panas

namun kesulitan memanaskannya, maka dia tidak boleh
mengembalikannya.

Dalam tiga kasus di atas objek sewaan tidak boleh
dikembalikan pada pemiliknya, karena objek sewaannya
masih ada, hanya saja penyewa kesulitan
memanfaatkannya karena alasan lain. Misalnya, seperti
disebut di atas orang yang menyewa hewan kendaraan
untuk berhaji, kemudian dia tidak mampu
melaksanakan niat tersebut karena sakit dan usahanya
bangkrut.

Begifu pula apabila seseor.rng menyewa lahan
unfuk pertanian, lalu dia bercocok tanam, kemudian
tanaman tersebut rusak akibat curah hujan yang terlalu
tinggi, hujan sangat deras, musim dingin lnng
berkelanjutan, atau diserang hama werengl, maka dia
tidak boleh mengembalikan lahan tersebut. Sebab,

bencana tersebut menimpa aset penyewa bukan
manfaat lahan, sehingga dia fidak boleh
mengembalikannya.
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Jika seseor.rng menyewa rumah dan ternlnta
kondisinya berantakan, lalu penyewa segera
membenahinln, maka dia tidak boleh mengembali-
kannya karena fidak ada unsur bahaya di dalamnya.
Namun, iika dia tdak segera membenahi kondisi
tersebut, maka dia berhak mem-faskh akad, karena
telah mengalami kenrgian ahbat berkurangnya
manfaat.

Apabila penyewa rela dengan kondisi rumah yang

berantakan dan tidak menuntut perbaikan pada
pemiliknya, apakah dia harus membayar seluruh biaya
sewa atau tidak? Dalam kasus ini terdapat dua wajh:

Pertama, penyeurur fidak harus membayar selumh
uang sewa, karena dia tidak merasalran seluruh manfaat
yang menjadi haknya- Hal ini sama seperti kasus oriulg
yang menyewa rumah selama setahun, baru
menempatinSn setengah tahun rumah tersebut
diserobot pihak lain-

Kedua, penyeurir wajib membalrar seluruh uang
sewa, karena telah menerima sehrnrh objek sewa yang
telah berkurang kualitasn5Ta karena kerusakan, maka dia
harus membaSnr seluruh kompensasi- Seperti kasus

oftmg yang membeli budak, lalu tangan budak ini
terluka saat berada di bawah wewenarT g penjual, namun
pembeli rela dengan kondisi ini.

Pasal Ketika penyeura merrgembalilmn objek
sew:ran karena suafu kerusakan, mtrka terdapat rincian
kastrs; Jika akad sewa ini ditujulon pada esensi barang,
maka akad ini fasakh- Pralfik ini merupakan alrad
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terhadap barang tertentu yang otomatis fasakh ketika

barang dikembalikan, seperti iual beli barang-

Apabila akad ini dituiukan terhadap obiek yang

disifati dalam tanggungan, maka akad tidak fasal<h

akibat pengembalian barang, melainkan penyewa

menuntut pemilik unfuk menggantinya, karena akad ini
ditujukan terhadap obiek dalam tanggungan- Apabila

penyewa rnengembalikan barang, maka hendaknya dia

mengambil barang yang berada dalam tanggungan-

Sama seperti kasus orang yang mendapati kerusakan

pada barang pesanan-

Pasal: Apabila seseorErng menyewa budak, lalu dia

mati di tangan penyewa, di sini terdapat rincian kasus.

Jika akad ini ditujukan terhadap oblek yang disifati

dalam tanggungan, maka penyewa menunfut

penggantinya, sebagaimana keterangan yang telah kami

kemukakan tentang pengembalian barang yang rusak'

Jika akad ini dituiukan pada esensi barang,

selama belum berlangsung masa sewa yang dibebani

uang sewa, maka akad irrt fankh

Abu Tsaur dari kalangan sahabat l<ami

menyatakan, bahwa akad tersebut tidak fasal<h, iustru
penyewa harus membayar uang sewa karena telah

terjadi pengalihan kepemilikan pasca penyerahan

oblek. Jadi, akad ini tidak fasamt- sama seperti kasus

orang yang membeli barang dagangan setelah serah-

terima barang, akadnya tidak fasakh- Pendapat

madzhab adalah pendaPat Pertama-
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Alasannya, objek yang diakadkan dalam iiarah
yaitu rnanfaat atau iasa, sedang ia telah rusak sebelum

penyerahan obiek. Demikian ini seperti barang

dagangan yang rusak sebelum penyerahan.

Jika masa seura yang dikenai beban biaya telah
berlangsrng, waktu yang tersisa pun batal akibat
kerusakan objek sewa. Mengenai pemanfaatan barang
yang telah berlangsung terdapat dua riwayat:

Pertama, akad tersebut tidak fasakh menurut safu

pendapat.

Kedua, kasus ini terpecah meniadi dua pendapat,

rnengacu pada dua riwayat tentang kerusakan sebagian

barang dagangan yang baru teriadi sebelum

penyerahan. Apakah ia sama seperti kerusakan yang

bersamaan dengan akad atau tidak? Sebab, manfaat

dalam ijanh seperti barang dagangan sebelum

penyerahan. Mengenai barang dagangan sebelum

serah-terima terdapat dua riwagnt, liarna seperti iiarah.

PasaL Apabila seseorang menyewa rumah, lalu

rumah ini roboh, dalam kasus Wah disebutkan, "Akad

ini faskh." Sedangkan dalam akad muzara'ah

disebutkan, "Apabila seseorang menyewa lahan unfuk
pertanian, Ialu aliran airnya terhenti, maka penyewa

diberi khi5Tar unhrk mer*fasz,l<h akad atau fidak mem-

faaklrnya-"

Para sahabat kami berbeda pendapat soal ini
yang terbagi dalam dua ialur riwayat- Di antara mereka

ada yang mengutip tanggapan masing-masing kasus
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dari dua masalah ini pada kasus yang lain, sehingga ia
menyimpang dari dua pendapat tersebut. Inilah
pendapat yang shahih-

Pertama, akad tersebut fasakh dalam dua kasus di
atas,'karena manfaat yang dimaksud dalam penyewaan
rumah dan lahan yaitu sebagai tempat tinggal dan
pertanian. Sementara manfaat ini telah hilang, maka
akad ini fasal<h, sama seperti orang yang menyewa
budak sebagai pelayan, lalu dia meninggal.

Kedua, akad ini tidak fasakh, karena esensi
barang masih ada dan bisa dimanfaatkan- Y.t g
berkurang hanya manfaatnya. Jadi, penyewa berhak
unfuk khiynr, s.rma seperti barang yang mengalami
kerusakan.

Di antara sahabat l<ami ada yang berpendapat,
bahwa apabila rumah yang disewa roboh, akad sewa
ptn fasakh- Sedangkan jika aliran air ke lahan terhenti,
akad penyewa.rn lahan ini tidak fasWt, karena lahan ini
tetap ada, sekalipun kekeringan. Sementara, esensi
rumah fidak ada ketika ia telah roboh.

Penjelasan: Akad iarah, baik berupa barang atau objek

dalam tanggungan, tidak dapat di-fasakh dengan sendirinya atau

dibatalkan secara sepihak akibat kerusakan yang mengurangi

kualitas oblek sewa. Misalnya, orang menye\rra pemandian air

hangat, namun dia kesulitan menggunakannya, atau menyewa

kendaraan namun kesulitan membeli bahan bakar, atau penyewa

sakit sehingga tidak dapat menggunakan kendaraan itu untuk
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bepergian, atau menyewa rumah namun tidak menemukan

perabotan {atau tikar) sebagai alas tempat tidr-r, dan berbagai

keh,rangan lainnya yang fidak sarnpai merusak objek sewaan.

Apabila seseorang menyeura rumah dan mendapati air

sumumya telah berubah sifat-sifatnya, Abu Hanifah berpendapat

bahwa jika dia masih dapat berurudhu dengan air tersebut,

penyevra tidak punya pilihan untuk membaialkan akad.

Menunrt hemat kami, iika kondisi sumur ini berteda

dengan keadaan umumnya air sumur di daerah tersebut, penyewa

berhak khiWr.Demikian ini jika kebiasaan maqlarakat seternpat

mengonsumsi alr sumur sebagai air minum.

Jika perubahan sifat-sifat air tersebut mengakibatkan air

sumur tidak layak diminum, penyewa berhak khil n sekalipun air

tersebut boleh unfuk berwtrdhu. Begitu pula, jika kebiasaan

masyarakat setempat tidak mengonsumsi air sumur, penyewa juga

berhak kh,l r sekalipun kebiasaan ini tdak lazim saat itu.

Apabila kurangnya kualitas air sumur ini crrkup memenuhi

kebutuhan penyewa, untuk minum dan bersuci, maka ia tidak

dikenai khiyar. Sebaliknya, iika air tersebut hanya cukup untuk

kebuhrhan tersebut, penyevra berhak khiSar-

Adapun jika ada harapan kondisi air sumur ini akan

membaik, penyewa rumah tidak berhak atas khiyar Namun,

seandainya kuantitas aimya berkurang, penyevda berhak khipr,

kecuali jika penyrrutan air sumur itu suatu Snng lazim teriadi pada

waktu tersebut, rnaka dia tidak berhak khiyar.

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa apabila seseorang menyewa

lahan dari pihak tertenfu dengan akad sewa yang sah, kemudian

lahan tersebut tenggelam sehingga tidak bisa ditanami, atau

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll 75g



tergenang banjir, atau terhalang arus air, otomatis akad sewa ini

batal sejak terjadinya musibah. Kasus ini sama seperti orang yang

menyewa rumah setahun, lalu menempatinya, dan ternyata roboh

pada awal atau akhir tahun. Juga, seperti menyetJ/a budak selama

setahun, lalu dia meninggal pada awal atau akhir tahun.

Dalam kasus ini penyana dikenai keurajiban membayar

biaya sewa pemanfaatan dua objek ini, dan tidak dikenai biaya atas

waktu se\rda yang tersisa.

Jika seseorang menyewa lahan kosong untuk pemanfaatan

apapun, atau penyewa tidak menyebutkan bahwa tujuan

penyewaan lahan ini unfuk pertanian, kemudian dalam rentang

beberapa hari sumber air di sana mengering sehingga tidak

memungkinkan pertanian, maka dia berhak khryr.Yaitu, khiyar

untuk melanjutkan sisa wakfu seuanya atau mengembalikannya

lahan itu pada pemiliknya, karena manfaatnya telah berkurang.

Begitu halnya jika seseorang menyerrua lahan di atas untuk

pertanian. Bahkan, dalam kasus ini, penyewa lebih tepat jika dia

memilih unfuk mengembalikan lahan pada penyann.

Apabila air menggenangi lahan ini sehingga tanaman yang

ada di sana rusak, atau terkena banjir, atau terserang hama,

belalang, atau wabah lainnya; semua ini wabah yang menyerang

tanaman, bulon lahan, akad sewa tersebut masih

mengikat. Apabila penyewa ingin memperbaharui tanaman, maka

dia boleh melakukannya iika hal tersebut memungkinkan. Jika

tidak memungkinkan. Wabah yang menyerang tanaman ini tidak

merusak lahan, karena ifu akad seu/anya masih mengikat para

pihak.
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Kasus di atas berbeda dengan hama buah-buahan yang

dibeli oleh seseorang, lalu bmh ini terserang oleh hama yang ada

di tangan pembeli sebelum dia sempat mengganti lahan.

Srapa saja yang menyebarkan hama, kemudian dia

berharap hama tersebut tidak disebarkan di sana, di sini terdapat

beberapa tinjauan; Apabila seseomng berkata, "Apabila kedua

jenis hama ini termasuk wabah, lalu mengapa yang safu

disebarkan sementara yang lain Udak?" Orang yang menyebarkan

wabah pertama kali, pastilah didasari pengetahuan. Selain itu,

ketika pembeli br.rah yang telah siap panen dan membiarkannya

sampai benar-benar matang diperbolehkan, hal ini sama dengan

kasus orang yang menye\^ra rumah dan telah menerimanSra,

kemudian setelah beberapa bulan, rumah ini rusak, akad sewa ini

batal terhitung dari kerusakan ini teriadi.

Para sahabat kami be6eda pendapat soal kerusakan objek

seuraan seperti perbedaan mereka tentang kenrsakan pada

sebagian barang. Apakah ia seperti kenrsakan barang yang teriadi

bersamaan proses akad? Sebagian sahabat kami berpendapat,

bahwa dua kasus ini sama- Jadi, pembatalan iiarah masa se\ ra

yang telah berlangsung memuat dua pendapat tentang pemilihan

akad.

Kalangan ularna yang lain berperrdapat, bahwa kerusakan

yang teriadi terhadap akad berteda dengan kerusakan yang

bersamaan dengan akad. Jadi, menurut safu pendapat, penyanraan

objek yang tdah berlangsung ndak ksid. Apabila dikatakan bahr'va

ijarah barang pada jangka waktu yang telah berlalu batal, sehingga

penyewa wajib membayar biaya ser,r.ra standar atas waktu tersebut,

bukan biaya yang telah ditentukan.
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Jika mengacu pada pendapat, bahwa keabsahan iiarah alas

jangka waktu yang telah berlalu, maka para sahabat kami berbeda

pendapat, apakah dia berhak khilnr atau fasaklfl Di sini terdapat

dua umjh:

Pertama, penye\ ra tidak berhak khi5nr karena kerusakan

objek sewaan ini terjadi di bawah ka,uenangannya- Berdasarkan

pendapat ini, jika selunfi biaya sewa tahunan sama dengan

pekerjaah yang dilakukan dalam rentang wakfu tersebut, penyewa

wajib membayar setengah biaya yang ditentukan dalam akad,

karena pekerja telah menyelesaikan setengah fugasnya sepanjang

setengah tahun yang ditentukan.

Apabila pekerjaan dalam akad iianh ini berteda, begifu

juga dengan upahnya, misalnya biaya setengah tahun yang telah

berlalu sebesar 100 dirham, sedangkan biaya setengah tahun

berikutnya 50 dirham, maka biaSa atas pekerjaan yang berbeda ini

hukumnya gugur, lain halnya dengan jangka waktu- Artinya,

penyewa dikenai dua pertiga biaSn setelah berlalu iangka waktu

setengah rrlasa sewa, karena ia sebanding dengan dua pertiga

pekerjaan.

Kedua, penyewa berhak atas kh$nr untuk memilih akad

Vafriqush shafqahl antara iiarah yang telah berlangsung pada

semester pertama dan iianh yang telah di-faakh. Apabila

penyewa mengacu pada akad Snng telah berlalu, maka dia harus

membayar biaya yang telah kami terangkan melalui perhifungan

dan pengurangan.

Sebagian sahabat kami rnengeluarkan satu pendapat yang

lain, bahwa penyewa wajib membayar seluruh biaya, jika tidak,

maka akadnya batal. Demikian ini pendapat orang yang

menjadikan kerusakan yang baru terjadi seperti kerusakan yang
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bersamaan dengan akad. Jika dia merryfa*kh ijarah yang telah

berlangsung, maka penyewa harus mengeluarkan biaya sewa

standar. Sebab, fasakh telah mengakhiri akad, sehingga hukum
yang telah ditenhrkan dalam akad gugur

Cabang: Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa

pembahasan di atas yaihr, bahwa orang yang rnenyewa barang

dalam jangka waktu tertenfu, lalu dia terhalang dari pemanfaatan

barang ini, kasus ini tidak lepas dari tiga kondisi berikut.

1. Barang sewaan msak, seperti hewan hrnggangan mati,

dalam kasus ini tertagi dalam tiga bagian.

Perbma, barang tersebut rusak sebelum terjadi serah-

terima. Hukum ijarah barang seperti ini jelas fasakh, tanpa

terdapat perbedaan pendapat menurut pengetahuanku.

, oblek akad telah msak sebelum diserahkan pada

pihak penyerdra. Hal ini sarna seperti kasus rusaknya bahan

makanan yang diperjualbelikan sebelum diterima pihak

pernbeli.

Kdua, barang seuraan rusak menjelang penyerahan. Dalam

kasus ini, alod ijarah tersebut juga faskh. Menurut

mayoritas ahli fiqih, biaya se\ ranya gugur, selain Abu Tsaur.

Menurutnya, biaya ser,rua barang ini tetap berlaku, karena

objek sewa rusak setelah penyerahan, mirip dengan barang

dagangan.

Pendapat Abu Tsaur di atas kurang tepat. Sebab, oblek

yang diberlakukan dalam ianh adalah manfaat.

Penerimaan dalam iarah dalam benfuk penggunaan obleli

sewa atau pemberian keleluasaan dari pemilik untuk
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menggunakannya. Sementara pemanfaatan seperti ini

belum terjadi, sehingga mirip kasus barang yang rusak

sebelum ia diterima.

Ketiga, objek se\ ra rusak setelah masa sewaan berlangsung

beberapa lama. Dalam kasus ini, akad ijarah fasal<h pada

rentang waktu sewaan yang tersisa, tidak dengan wakfu

sewa yang telah berjalan. Pihak yang menyewakan berhak

menerima uang sewa sesuai manfaat yang telah diberikan.

Demikian pengertian statemen yang kami kutip dart Al
Umm.

Ahmad menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh

Ibrahim bin Al Harits, bahwa apabila seseorang menyewa

unta, lalu unta tersebut mati, maka hendaknya dia

memberikannya sewa sesuai berapa lama dia menaikinya.

Aturan ini mengacu pada hipotesa bahwa objek yang

diberlakukan dalam iianh adalah manfaat atau jasa,

sementam sebagian manfaat ini telah rusak sebelum

diserahkan sepenuhn5a, karenanya akad terhadap manfaat

yang rusak hukumnya batal, tidak dengan manfaat yang

telah diterima. Kasus ini sama halnya dengan orang yang

membeli dua tumpuk bahan makanan, safu fumpuk telah

diterima dan tumpukan yang lain rusak sebelum serah-

terima.

Apabila objek se\ ra benrpa barang lnng mempunlni nilai

se\ ra yang berbeda sesuai perbedaan waktu, seperti rumah

di tepi srngai, ongkos sq ranya pada musim panas jauh

lebih besar daripada biaSa se\^/a rumah ini pada musim

dingin; atau rumah rng bemda di dekat bendungan, biaya

set ranla pada musim dingin jauh lebih tingg dari ongkos
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sewanya pada musim panas. Beglht juga pemmahan pada

musim haji, seperti pemukiman di wilayah Makkah

Musyarrafah; nilai sa,r,ra tempat-tempat ini rnerujuk pada

penilaian orang yang ahli di bidangnya.

Biaya yang ditetapkan dapat digugurkan sesuai nilai

manfaat yang didapat, sama seperti harga berbagai jenis

komoditas dalam jual beli. Begitu pun seandainya biaya

sewa kendaraan ditenfukan dengan berapa jauh jarak yang

ditempuh, maka sattran yang digunakan adalah mil atau

kilometer.

Objek sewa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat

dimanfaatkan, seperti rumah roboh, lahan yang terendam

banjir, atau lahan kekeringan. Kasus ini

mernpertirnbangkan beberapa hal.

Jika akibat kerusakan tersebut tidak menyisakan manfaat

secuilpun, hukumnya sarna dengan bamng png rusak.

Jika barang ini menyisakan manfaat selain yang telah

diseunkan, penyewa berhak mem-fasal<h akad, selain

dalam kasus penyewaan lahan yang tandus. Alasannya,

kelangkaan air pada seua lahan bukanlah faktor yang dapat

merusak akad, jadi ia mirip dengan kasus seandainya

manfaat barang berlnrang namun obpknya tetap. Dalam

kasus ini, penyeura diberikan opsi antara mem-fasakh al<ad

atau melanjutkanya.

Apabila penyewa memilih untuk mem-fasakh akad, maka

dia wajib membayar biaya sewa yang telah berlalu.

Sedangkan, jika dia memilih untuk melanjutkan akad, maka

dia r,rnjib membayar seluruh biaya sewa secara penuh,
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karena ketika salah satu pihak merelakan kerusakan

barang, hukum tersebut gugur.

Ketika rumah yang disewa roboh, atau budak sahaya yang

dijadikan pelayan jatuh sakit, akad iiarah terhadap mereka

tidak serta-merta batal, karena objek akadryra masih ada-

Akan tetapi pihak peny€N ra diberi pilihan untuk

melanjutkan atau mem-fasakh akad, mengingat kerusakan

yang terjadi mempengaruhi manfaat barang.

Pemberian kh$nr di sini bersifat lunak, bukan segera, lain

halnya dengan ldt$nr dalam jual beli. Kh$nr dalam kasus

ini tems bergulir dengan masuknya waktu, karena

kerusakan barang baru terjadi.

Jika sakit yang diderita budak sahaya fidak berpengaruh

terhadap kinerjanya, penye\ ra perlu memperhatikan

pekerjaan yang akan dibebankan padanya. Apabila

pekerjaan ini ringan dan tidak berpengaruh buruk bila

ditinggalkan, seperti menlrapu rumah, merawat, dan

rnenjaga ladang, maka penyeu'ra tidak dikenai khiSar

Sebaliknln jika pekerjaan ini berpengaruh buruk bila

ditinggalkan, seperti mengurus makanan, minuman, dan

pakaian tuannya, penyq ra tidak dikenai kh$nr.

An-Nawawi dalam kasus penyewaan rumah menyatakan,

bahwa akad sewa rumah batal ketika rumah tersebut roboh.

Slnmsuddin Ar-Ramli menlntakan, menurut pendapat yang

lebih shahih, apabila objek iianh berupa rumah yang

jalannla rusak atau toko yang etalasenya tidak terawat,

penyer{/a tidak berhak atas khi5na karena dia mendapati

j

766 ll ot U"i^r'Syoah Al luluhdz&ab



kekurangan dari sesuatu yang terdapat di luar oblek yang

diakadkan.

Apabila seseorang menyewa rumah, lalu dindingnya roboh

atau atapnya jebol, di sini terdapat beberapa tinjauan. Jika

rumah ini tidak bisa ditempati karena dindingnya roboh

atau atapnya jebol, hui<umnya seperti i<astrs rumah yang

roboh, berkenaan dengan batalnya iarah.

Jika rumah tersebut masih bisa ditempab, ijarah tersebut

tidak batal. Penyewa diberi opsi untuk membatalkan akad

akibat kerusakan yang terjadi. Adapun jika sebagian rumah

ini roboh dan sebagian lainnya masih utuh, dan bagian

yang tersisa bisa ditempati, ijarah terhadap sebagian rumah

yang runtuh hukumnya batal. Iiarah ini sah terhadap

sebagian rumah yang masih bagus, dan penyev.ra berhalc

khiyar.

Di antara sahabat kami ada yang menghukumi kerusakan

yang terjadi pada sebagian akad seperti kerusakan yang

terjadi bersamaan dengan akad, mengecualikan ijarah

tangga rumah dalam dua pendapat.

Cabang: Apabila rumah sewaan ini roboh, lalu pihak yang

menyewa membangunnya kembali, akad ijanh pasca kerusakan

tersebut tidak diperhitungkan, kecuali melalui akad yang baru.

Sebab, pembatalan akad mencegah kembalinya akad tersebut,

kecuali dengan cara memperbaharuinya. Akan tetapi, seandainya

ijarah teriadi secara bersekutu atau bercabang-cabang, penyewa

tidak berhak l&,lrr di saat pemilik aset mengelolanya.

Mengenai hak khiyarpenyewa dalam kasus ini terdapat dua

waih:
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Pertama, hak khiyut ini gugur, karena konsekuensinya

tidak terpenuhi.

Kedua, hak khiyartetap ada sebagaimana rnestinya, tidak

diprioritaskan baginya. Tetapi, seandainya pihak yang

menyewakan mencegah oblek ser,va dari pembatalan akad sebelum

mengelolanya, hak tersebut tidak diberikan pada pemilik aset. Jadi,

penyewa berhak khUar.

Cabang: Asy-Syafi'i & berkata, "Seandainya seseorang

menyewa lahan selama setahun, lalu orang lain meng ghashab

nya, di sini belum terjadi akad sewa karena pihak pemilik belum

menyerahkan lahan itu pada penyewa.

Menurutku, dari sini dapat kita ketahui jika lahan tersebut

di-ghashab dari tangan penyewa, dia berhak mem-fasakh akad.

L-alu, apakah ijarah ini batal sebab tindakan ghashafl Di sini

terdapat dua pendapat:

Perbma, pendapat yang lebih slahih, ijarah tersebut batal,

dan penyewa terbebas dari biaya sewa selama terjadi ghashab.

Penyewa juga tidak lantas menjadi musuh peng-ghasha6, karena

musuh peng-ghashab tidak lain adalah pemilik aset atau wakilnya.

Penyewa bukanlah pemilik bukan pula wakil, sehingga dia tidak

berperkara dengan peng- ghashab.

Kdua, iarah ini tidak batal karena peng-ghashab menjadi

penjamin manfaat barang tersebut. Tetapi, akibat ghashab ini,

penyewa diberi pilihan antara unh.rk melanjutkan akad atau fasakh

akad. Jika dia mem-fasakh akad, biaya sewa pun gugur dan

penyewa tidak berperkara dengan peng-ghashab.
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Apabila penyetil/a melanjutkan akad, maka dia wajib

menyerahkan harga se\rra yang telah ditenfukan dan menarik biaya

sewa standar dari peng-ghashab. Jadi, penyewa berperkara

dengan peng-ghashab dalam masalah biaya setrrJa, bukan aseh'rya.

Lain halnya jika masih tersisa jangka wakhr iiarah, penyetd/a

berperkara dengan pihak peng-ghashab terkait aset, agar haknya

untuk memanfaatkan objek seura terpenuhi. Walkhu a'lam.

***

Asy-Syirazi e berkata: Pasal: Apabila seseorang

mempekerjakan oftmg lain, lalu dia melarikan diri; atau
menyewa barang lalu pihak lain membawanln kabur, di
sini terdapat beberapa tinjauan:

Jll<a ijarah ini ditujukan pada barang yang disifati
dalam tanggungan, maka dia menyewa barang tersebut
dari asetn5n, sama seperti kasus orang yang memesan
sesuau, lahr pemiliknya kabur, maka pemesan membeli
barang pesanan tersebut-

Apabila fidak mungkin menyewa barang ini,
penyewa berhak untuk memilih antara mem-fasakh
al€d atau bersabar unfuk terus menjalankan akad,
karena haknya belum kunjung dipenuhi. Hal ini sama

dengan kasus or.rng yang memesan sesuafu lalu
penerima pesanan kesulitan mendapatkannya-

Apabila ijanh tersebut terkait dengan barang,
penyewa berhak memilih antara mem-fasa kh akad atau
bersabar, karena haknSn belum juga terpenuhi. Sama
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kasusnya bila seseorzrng membeli budak, lalu budak
tersebut kabur sebelum diserahkan pada pihak pembeli.

Jika penyewa tidak membatalkan akad, di sini
terdapat beberapa tinjauan: Apabila ijarah telah
berlangsung beberapa lama, akad tersebut fasakh
dengan lewatnya waktu sehari-semalam, karena
manfaat akan berkurang dengan berlalunya masa,

sehingga akad ini pun batal.

Apabila akad ijarah di atas terkait dengan suatu
pekerjaan, akad fidak di-{asakh karena bisa

ditindaklanjuti ketika penyewa menemukan pekerja.

Pasal: Apabila barang sewaan yang berada di
tangan penyewa di-ghashab oleh pihak lain, dalam
kasus ini terdapat beberapa tiniauan; Jika akad ini
berkenaan dengan objek yang disifati dalam
tanggungan, pihak yang menyewakan ditunfut unfuk
mencarikan gantinya, sebagaimana keterangan kami
tentang sewaar yang rnelarikan diri.

Jika obiek sewa.rn bempa barang, penyewa

berhak unfuk membatalkan akad, karena haknya belum
kunjung terpenuhi, sehingga dia punya kewenangan
unfuk membatalkan akad- Seperti halnya kasus orang

llang membeli budak lalu di-glrasfiab pihak lain.

Apabila penyewa mengambil keputusan untuk
fidak membatalkan akad, maka dalam hal ini terdapat
beberapa rincian. Jika ijarah ini terkait dengan
pekerjaan, maka ia fidak bisa di-fasakh karena bisa

dipenuhi jika pekerja telah ada.
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Jika ijanh ini dibatasi dengan jangka waktu
tertenfu, lalu waktu sewa berakhir, di sini terdapat dua
pendapat.

Pertama, akad ini batal, dan penyewa menarik
kembali biaya sewa yang telah ditentukan dari pihak
yang menyalakan, sedangkan pihak lrang menyewakan
menarik bia5p standar dari pelaku ghashab.

Kedua, akad tersebut tdak batal, iustru penyewa
diberikan opsi untuk mem-fasr,.hh akad dan menarik
biaya yang ditenfukan dari pihak yang menyewakan,
kemudian dia menarik bialn standar dari pihak yang
meng-ghashab; atau meneruskan akad dan menarik
biaya standar dari pelaku ghashab, karena manfaat
barang ini habis di tangan peng-ghashab- Jadi, barang
ini seperti barang dagangan yang dirusak oleh pihak
lain.

Mengenai hukum barang dagangan yang rusak
oleh pihak lain, terdapat dua pendapat, demikian pula
hukum yang berlaku dalam kasus ini.

Pasal Apabila bayr yang menjadi objek jasa

susuern meninggal dunia, menurut pendapat yang
dinash, akad tersebut fashh, karena fidak mungkin
menjalankan objek akad. Sebab, bayi yang lain tidak
dapat menggantikannya, karena setiap bayi mempunyai
kebiasaan menetek yang berbeda. Jadi, akad tersebut
batal.

Di antara sahabat kami ada yang mengemukakan
pendapat lain, bahwa alod tersebut fidak batal, karena
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manfaatnya masih ada. Sebab, pihak yang

memanfaatkanlah yang meninggal, sehingga akadnya
tidak batal. Hal ini sama dengan kasus orang yang

menyewa rumah lalu dia meninggal dunia. Berpiiak
pada pendapat ini, jika kedua belah pihak setuju untuk
menggantikan bayr yang meninggal ini dengan bayt

yang lain, hal ini diperbolehkan. Sebaliknya apabila

mereka bersikeras r-rntuk bertindak sebaliknya, akad

tersebut fasal<h, karena tidak mungkin unfuk
melanjutkan alod

Pasal: Apabila seseorang mempekerjakan orang
lain unfuk mencabut gigi gerahamnya, lalu sakit giginya

sembuh; atau untuk mengobati matanln, lalu sakit

matanya berangsur pulih; atau unfuk menyampaikan
kisah padanSn, ternyata dia tidak membutuhkan
pendong€og, maka dalam seluruh kasus ini akad iiarah
tersebut batal, sebagaimana keterangan yang dinash
pada kasus sebelumnya

Dalam kasus ini penyewa berhalangan
memanfaatkan objek yang diakadkan, sehingga akadnya

batal, seperti halangan pemanfaatan barang karena

kematian salah satu pihak

Menurut pendapat yang lain, akad di atas tidak
batal.

Penjelasan: Apabila pihak yang dipekerjakan kabur, atau

hewan funggangan yang disewa kabur, atau pihak yang

menyewakan menarik barang sewaan dan membawanya pulang,
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atau pemilik barang melarang pemanfaatan barang tanpa

melarikan diri atau sebagainya, maka ijarah tersebut tidak batal.

Akan tetapi, penyewa berhak untuk membatalkan akad.

Jika penyewa mem-fasakh akad tersebut, hal ini sudah

jelas. Sebaliknya jika dia tidak mem- fasakh akad, iarah serara

otomatis batal setelah iev.lat sehari-semalam dari jangka waktu.

Apabila pada pertengahan jangka waktu akad barang

sewaan tersebut kembali, penyewa memanfaatkan waktu yang

tersisa. Jika jangka waktu telah berakhir, ijarah ini batal karena

habisnya objek yang diakadkan.

Apabila ijanh ini terkait dengan objek yang disifati dalam

tanggungan, seperti jasa menjahit pakaian, membangun tembok,

atau mengangkut barang ke tempat tertentu, penyewa

mempekerjakan orang yang menggarap pekerjaan tersebut dari

aset miliknln. Hal ini sama dengan kasus orang yang memesan

sesuahl, lalu penerima pesnan kabur (setelah menerima uang

pesanan) barang tersebut dibeli dari asetrya.

Jika penjualan aset ini tidak memungkinkan, penyeril/a

berhak membatalkan akad. Jika dia membatalkan akad, masalah

ini sudah jelas.

Apabila penyeura tidak rnembatalkan akad dan tetap

mempertahankan akad sampai pihak yang menyewakan mampu

memenuhi kalajiban, sehingga penyevua berhak menagihnya.

Sesuafu yang berada di dalam tanggungan tidak akan sima karena

salah satu pihak melarikan diri.

Setiap kondisi di mana pihak yang dipekerjakan tidak dapat

menunaikan fugasnya, atau pihak yang menyewakan melarang

penyewa unfuk memanfaatkan barang; apabila keadaan tersebut
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terjadi setelah tindakan sebagian onrng, maka dia tidak berhak

menerima upah, sesuai keterangan sebelumnya. Lain halnya bila

barang dikembalikan sebelum berakhimya jangka waktu sewaan

atau pekerjaan usai sebelum jangka waktu habis, pembatalan akad

yang dialukan penyewa dapat diterima. Jadi, dia berhak menerima

imbalan atas pekerjaannya-

Adapun jika heuan funggangan melarikan diri atau

penyeu/a kesulitan menggunakan manhat barang, bukan karena

tindakan pihak yang menyaniakan, maka dia berhak mendapatkan

imbalan sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapat ini

sejalan dengan pemyataan kalangan Hanabilah.

Cabang: Apabila barang se\ raan drghashab dari tangan

penysdra, dalam kasus ini terdapat dua pendapat:

Perhma, penye$ra berhak membatalkan akad, karena

haknya terabaikan.

Jika penyawa mernbatalkan akad tersebut, sama

persis seperii akad yang batal akibat barang sewaan rusak. Apabila

penyewa tidak membatalkan akad hingga jangka waktu berakhir,

maka dia diberikan pilihan antara fasakh dan menarik biaya yang

telah ditenfukan atau tetap melaniutkan akad dan menunfut peng-

ghashab untuk bialn standar. Sebab, objek yang

diakadkan belum berakhir secara mutlak, jushu mesti diganti

dengan barang lain, yaitu nilai barang.

I(asus di atas mirip dengan seseorang yang menrsak buah

yang diperjualbelikan sebelum ditebas. Pembatalan akad dalam

seluruh kasus ini merujuk pada pendapat, bahwa manfaat hasil

ghashaban tdak mendapatkan jaminan. Masalah ini
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diperdebatkan oleh para sahabat kami. Demikian ini pendapat

Ashabw Ra yidan para sahabat Ahmad.

Kdua, penyeura tidak diberikan pilihan. Akad tersebut

otomatis fasal<h, dan penyeu/a menarik biaya yang telah

ditetapkan dari pihak yang menyeu,rakan, sedangkan pihak yang

menyarakan menarik biaya standar dari peng:ghashab.

AsySyirazi tidak mengemukakan pendapat ketiga. Yaitu,
pendapat hnu Rif'ah. Menurubrya, dalam kasus ini tidak ada

khitn, juga tidak fasakh, sesuai dengan atumn nash. Al Ghazi

berhujjah dengan pendapat ini, namun mqumt Ar-Ramli, pedapat

tersebut perlu ditinjau ulang.

AI Adzra'i menyatakan, bahwa pendapat ni musyhL "Aku
tidak mengira para sahabat kami akan menoleransinSra."

Apabila iarah terkait dengan pekerjaan dalam tanggungan

seperti menjahit pakaian atau mengangkut barang ke lokasi
tertentu, lalu mesin jahit atau alat pengangkubrya di-ghashab,

maka akad tersebut fasakh. Penyann berhak menagih pemilik
barang unfuk mengembalikan kompensasi barang yang di-ghashab

dan menggantikan orang png dapat mengerjakan hrgas tersebut.
Alasannya, akad tersebut terkait dengan jasa pada tanggungan,

sama seperti kasus jika pemesan mendapati kerusakan pada

barang pesanan. Dalam kasus ini pemesan boleh
mengembalikannp.

Apabila pihak yang menyanrakan kesulitan mencarikan
ganti, penyewa berhak unfuk mernilih antara mer*fasakh akad
atau bersabar sampai yang bersangkutan mampu mengadakan
bamng yarry di-ghasha4 dan dia bisa memanfaatkannln.
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Di antara sahabat kami ada !,ang mengernukakan pendapat

lain, bahwa akad ini ttdak faskh, karena manfaat masih ada

selama ibu susuannya masih ada. Justm, pihak yang akan

menggunakanlah yang meninggal. Jadi, akad ini masih

berlangsung antara dua belah pihak. Ketika mereka saling

meridhai. unfuk merryrzui bayi yang lain, hal ini dipefoolehkan.

Jika tidak demikian, maka akad ini faakh.

[-ain halnln jika ibu stlsuan yang meninggal, maka iarah
tersebut fasal<h, karena hilangn5n manfaat akibat rusaknya sumber

manfaat.

Diriwalntkan dari sebagian sahabat Ahmad bahwa iiarah di

atas tidak {askh. Pendapat selupa dikemukakan oleh sebagian

sahabat kami. Mereka mengatakan, biaya orang yang

menggantikan tugas meny.sui ini wajib diambilkan dari harta

mendiang perernpuan susuan unhrk menyelesaikan sisa waktu

ijarah, karena ia seperti utang.

Cabang: Seseorang boleh menyewa jasa tabib untuk

mencabut gigi gemham, karena tindakan ini termasuk manfaat

yang mubah dan dituju. Jasa ini boleh disewakan seperti khitan.

Apabila gerahamnya sembuh sebelum dicabut, iiarah tersebut

fasakh, karena mencabut geraham yang sehat tidak diperbolehkan.

Apabila geraham tersebut belum sembuh, namun pengguna

jasa menolak unfuk dicabut, maka dia udak boleh dipalsa, karena

merusak bagan tubuh manusia hukumnya haram, sebagaimana

aturan hukum asal. Pencabutan gigi ini diperbolehkan jika gigi ini

dibiarkan justu memperparah sakitnya- Teknis pengerjaan

sepenuhnya diserahkan pada orang yang ahli di bidangnya.
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Seorang dokter gigi tentu lebih tahu mudharat dan manfaat

tindakan tersebut.

Demikian halnya jika seseorang menyerdta tabib mata, untuk

mengobati matanya dengan nitat dan akasid, namun matanya

tidak kunjung sembuh, tabib tetap berhak menerima imbalan.

Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ahli fiqih.

Sementara Malik berpendapat, bahwa tabib ini tidak berhak

menerima imbalan sebelum mata paien tersebut sembuh. Para

sahabat Malik tidak meriwayatkan pendapat ini. Pendapat tersebut

fasid, karena tabib telah menunaikan tugasnya yang telah

ditentukan dalam akad, sehingga dia berhak mendapatkan

imbalan, sekalipun fujuannya tidak tercapai. Hal ini sama seperti

orang yang mempekerjakan fukang untuk membangun dinding

rumah selama sehari atau menjahit gamis, namun tidak selesai

dalam rentang wakfu tersebut.

Apabila rnata pengguna jasa tabib ini sembuh pada

pertengahan m6a penyembuhan, sisa wakhr iarah tersebut

fasakh, karena tdak mungkin tabib melakukan pengobatan

tersebut. Demikian ini seperti kasrs orang yang dicekal

transaksinya karena perkara yang ghaib, begifu pun jika yang sakit

itu meninggal.

Jika pasien menolak diterapi sehingga dia tidak

menggunakan jasa tabib sekalipun masih sakit, tabib berhak

memperoleh imbalan sesuai u/akfu akad 1B,S telah berlalu. Hal ini
sarna seperti mempekerjakan fukang untuk membangun dinding

selama sehari, narnun dia tidak mempekeriakannya.

Adapun jika pengguna jasa menialin akad dengan tukang

tersebut unfuk membuat sebuah sumur, maka menunrt madzhab
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kami dan madzhab Ahmad bin Hanbal, pekerjaan ini dikategorikan

ju'alah. Artinya, tukang tidak mendapatkan irnbalan apapun

sebelum sumur tersebut jadi, baik rnenemukannya di tempat yang

dekat maupun jauh.

Jika pasien sembuh bukan karena obat si tabib, atau tidak

mungkin menerapin5a karena dia telah meninggal, atau faktor

penghambat lainnya dari pihak pengguna jasa, tabib menerima

imbalan standar- Kasus ini sama dengan orang yang bekerja dalam

sebuah al<ad ju'alah. kemudian mem-fasakh akad. Jika pihak yang

menjalankan al<ad ju'alah atau pihak lain berhalangan menjalankan

akad ini, dia tidak memperoleh apapun. Penjelasan lebih lanjut

akan diuraikan pada bab ju'alah. IntW Allah-

AsrT-Syirazi e berkata: Pasal: Apabila petugas

jasa haji meninggal sebelum ihram, tendapat beberapa

tiniauan.

Apabila akad menghaiikan ini dalam tanggungan,

ahli warisnya perlu mempekeriakan pihak lain untuk

menialankan haii tersebut dengan biaya dari harta
peninggalan mendiang. Jika hal ini tidak

memungkinkan, penyewa iasa haii berhak hhiyar untuk

mem-fasal<h akad, seperti keterangan kami dalam

masalah slam-

Apabila iasa tersebut dilakukan ketika mendiang

menunaikan haji untuk diringn, maka akad ini faakh,
karena objek yang diakadkan rusak sebelum serah-

terima.
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Jika petugas haji meninggal setelah melaksanakan
seluruh rukun haji, namun belum melakukan mabit dan
lontar jumrah, kewajiban haji tersebut gugur. Karena
seluruh wajib haii belum terpenuhi, ahli warisnya wajib
membayar dan yang dibebankan pada harta
peninggalannya. Ketenfuan ini berlaku seperti orang
yang berhaji untuk dirinya sendiri.

Jika pefugas haji meninggal setelah ihram, narnun
belum melaksanakan seluruh rukun haji, apakah boleh
digantikan pihak lain? Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat.

Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim menyatakan, boleh
digantikan, karena haji termasuk amalan yang bisa
diwakilkan. Jadi, manasiknya boleh dilanjutkan seperti
amal perbuatan lain-

Sementara ifu, As:rSyafi'i mengemukakan dalam

Qaul Jadid, tugas mendiang petugas haji tidak boleh
digantikan pihak lain. Pendapat irai slnhih. Alasannya,
haji termasuk ibadah di mana rukun lnng satu berkaitan
dengan rukun yang lain, sehingga satu ibadah haji tidak
bisa dilakukan oleh dua orang, seperti halnya shalat dan
puasa-

Jika kita berpendapat, bahwa pergantian ini tidak
diperbolehkan. Jadi, jlka ijarah tersebut terkait dengan
pekerjaan (dalam hal ini h.jr) lpng dilakukan untuk
dirinya sendiri, al<ad ini batal, karena objek yang
diakadkan telah meninggal. Karenanln, penyewa jasa

haji mempekerjakan orillg lain untuk berhaji dari awal.
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Apabila ijanh ini terkait dengan ibadah haji
dalam tanggungan, akad tersebut batal, karena obiek
yang diakad fidak berakhir dengan kematian petugas
jasa haji. Apabila waktu wuquf masih tersisa, ahli
warisnya mempekerjakan pihak lain unfuk melanjutkan
hajinya dengan biaya lpng diambil dari tirl<ah mendiang
pegawai haji.

Namun, jika waktu wuquf telah berakhir, penyeu/a
jasa haji boleh mem-fasakh akad, karena haknSTa telah
terabaikan-

Apabila kita berpendapat, menggantikan fugas
petugas jasa haji diperbolehkan, dalam hal ini terdapat
beberapa tinjauan. Jilra, ijarah ini terkait dengan ibadah
haji petugas itu sendiri, akad tersebut otomatis batal,
karena hajinya tertinggal akibat kematiannya.

Jika wakfu wuquf masih tersisa, penyewa jasa haji
menugaskan pihak lain unfuk melaksanakan ihram haji,
dan menggantikan tugas petugas jasa haii. Sebaliknya,
jika petugas jasa haji meninggal setelah waktu uruquf

habis, penyewa jasa menugaskan pihak lain unfuk
menunaikah ihram haji hingga paripurna.

Abu Ishaq menufurkan, bahwa pengganti
mendiang petugas jasa haji fidak boleh berihram haji,
karena ihram haji di luar bulan-bulan haji tidak sah- Dia
cukup melaksanakan ihram umrah hingga selesai.

Pendapat shahih yang pertama. Sebab, thawaf yang

dilakukan dalam umrah tidak bisa menggantikan thawaf
di dalam haji.
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Pemyataan ulama "lhram haji tidak sah di luar
bulan-bulan haji,' tidak dapat dibenarkan, karena
statemen tersebut mengacu pada ihram yang

berlangsung pada bulan-bulan haji-

Apabila ijanh tersebut terkait dengan haji dalam
tanggungan, ahli unris mendiang petugas jasa haji
hendaknya mempekerjakan pihak lain untuk
melanjutkan ihramq;a dengan biagn yang diambilkan
dari tirlalvnya, seperti keterangan lralni sebelumnya.

Pasal: Ketika suafu akad fasakh karena kerusakan
barang, pengembaliah barang karena rusak, atau
kesulitan memanfaatkan barang setelah menggunakan
sebagiannya, biagn 1nng telah ditentukan dibagi dua:
unfuk manfaat yang telah digunalran dan unfuk sisangn-

BiaSn untuk manfaat yang telah digunakan ditetapkan,
sementara sisangn digugurkan- Demikian sama seperti
pernbagian harga untuk barang yang rusak dan barang

!/ang rnmih utrfi.

Apabila nilai objek akad diperselisihkan, para
pihak merujuk pada penilaian lrang diajukan oleh parzr

pakar di bidangnSn

Jika akad tersebut berupa iasa haii, Ialu petugas
jasa haji meninggal atau tertahan di luar tanah suci, di
sini terdapat beberapa tinjauan- Apabila kondisi ini
terjadi setelah pefugas mencapai fuiuan namun belum
ihram, dalam kastrs ini terdapat drla wajh-

Pertama, pendapat Abu Isha, pefugas iasa haji
tidak berhak menerima secuil imbalan pun, berdasarkan
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pernyataan Asy-Syaf i dalam N Umm, bahwa biaya
merupakan kompensasi dari tercapainya fujuan (dalam

kasus hajr). Pendapat ini shahih, karena imbalan di sini
sebagai kompensasi dari haji, sementara ibadah haii
dimulai dari ihram. Perjalanan lnng dilakukan sebelum
ifu merupakan media yang mengantarkan pada haji,
bukan haji itu sendiri, sehingga ia tidak berhak
mendapatkan imbalan.

Kasus di atas sarna seperti orang yang menyewa
orang lain unfuk membuat roti- Dia telah menyiapkan
seluruh peralatan dan menyalakan api, namun sebelum

membuat roti dia meninggal.

Kedua, pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri dan Abu
Bakar Ash Shairafi, bahwa petugas jasa haji ini berhak
memperoleh imbalan sesuai jarak perialan yang

ditempuhryra. Pendapat ini merujuk pada statemen Asf
Syafi'i dalam AI Imla', 'Upah sebagai kompensasi dari
perialanan dan manasik yang telah dilakukan, karena
haji tidak akan terpenuhi tanpa dua aktivitas ini,'
karena itu, upah jasa haji diperuntukkan bagi keduanya.

Selanjutnya, apabila pehrgas jasa haji meninggal
setelah menunaikan seluruh nrkun haji, namun belum
melontar jumrah dan mabit, dalam kasus ini terdapat
dua riwaSrat:

Pertama, menurut safu pendapat, ahli warisnya
harus mengembalikan sebagian upah sesuai rangkaian
ibadah haji yang belum dilaksanakan. Petugas jasa haji
telah meninggal objek yang diakadkan iiarah, karena itu
dia harus mengembalikan kompensasinya- Kasus ini
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sama seperti fukang yang dipekerjakan untuk
mendirikan bangunan setinggi 10 dzira, lalu
membangunnlra setinggi 9 dzira.

Di antara ulama ada 3nng berpendapat, dalam
kasus di atas terdapat dua pendapat:

Pertama, ahli waris harus mengembalikan sebagian
upah, karena alasan 3nng telah kami kemukakan.

Kedua, ahli waris fidak hanrs mengembalikannya,
karena seluruh kekurangan yang terjadi dalam ibadah
haii seperti tidak melakukan lontar jumrah dan mabit
telah digantikan oleh dam. Jadi, hukumnya seperti
petugas jasa haji yang tidak meninggalkan kedua wajib
haji tersebut-

Apabila petugas ini meninggal setelah ihram dan
sebelum melaks:rnakan seluruh rukun, dalam kasus ini
terdapat dua pendapat:

Pertama, ahli warisnva tidak mendapatkan
apapun. Demikian ini sama dengan pemSntaan
seseoftrng,'Barangsiapa yang dapat mengembalikan
budaklm yang kabur, maka dia akan memperoleh safu
dinar-" Lalu, seseorang berhasil mengembalikan budak
tersebut sampai perbatasan daerah tuannga, kemudian
budak itu melarikan diri-

Kedua, ahli umris pefugas berhak atas imbalan
sesuai pekerjaannlra- Pendapat ini shahih- Petugas telah
melalrsanakan sebagian amalan lrang difugaskan
padanya- Hal ini sarra seperti losrrs orang !/ang
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ditugaskan untuk membangun dinding 10 dzira,lalu dia
membangun sebagiannya dan meninggal.

Apabila kita berpendapat bahwa ahli waris berhak
memperoleh sebagian imbalan, lantas apakah imbalan
atas pekeriaan haji dan perialanan gugur, atau hanya
imbalan pekeriaan haji saja yang gugur? Di sini terdapat
dua pendapat seperti lrang telah kami ielaskan
sebelumnya.

Penjelasan: Apabila orang yang menyewakan jasa haji

meninggal dunia di tengah manasik haji, dalam kasus ini terdapat

beberapa kondisi:

1. Dia meninggal setelah menunaikan beberapa rukun dan

belum menyelesaikan seluruhnya.

2. Meninggal dunia setelah melakukan perialanan ke tanah

suci dan belum sempat berihram.

3. Dia meninggal setelah menyelesaikan seluruh rukun dan

belum menunaikan ka,vajiban haji yang lain.

Kondisi pertama, pehrgas jasa haji meninggal setelah

memulai manasik, namun belum menyelesaikan seluruh rukun haji.

Berapa imbalan yang berhak diterima ahli warisnya? Di sini

terdapat dua pendapat masyhur yang dikemukakan oleh Asy-

Syrrazi.

Pertama, ahli warisnya tidak menerima upah apapun,

karena mendiang pefugas jasa haji belum menyelesaikan tugasnya.

Kasus ini sama seperti pemyataan seseorang "Siapa yang
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menemukan dan mengembalikan barangku (her,rnn peliharaan atau

budak) Sang hilang, maka dia mendapat safu dinar." Seseorang

menemukan dan mengantarkan barang yang dimaksud sampai

perbatasan daerah, kemudian hewan atau budak ini kabur atau

mati, maka si penemu tidak berhak mendapatkan apapun.

Kdua, pendapat png paling shahih, menurut mayoritas

ulama, ahli waris berhak menerima imbalan atas perjalanan dan

sebagian manasik yang telah dilakukan mendiang petugas jasa haji.

Pendapat ini didukung oleh fu-Rafi'i.

Pendapat Sang paling shahih menurut AsySyirazi dan

sejumlah ulama, ahli waris hanya berhak menerima imbalan atas

manasik yang telah dilakukan mendiang petugas jasa haji. Terkait

masalah ini terdapat riwaSat lain yang dikemukakan oleh An-
Nawawi 5nng bersumber dari Ibnu Suraij, bahun jika pengguna

jasa haji berkata, "Aku menllewamu unfuk menghajikanku," ahli

waris hanya memperoleh imbalan manasik saja. Sedangkan jika

pengguna jasa mengatakan, "Untuk menghajikan aku dari negeri

anu," ahli waris berhak memperoleh imbalan perjalanan dan

manasik. Dua pendapat tersebut diarahkan sesuai dengan dua

kondisi tersebut.

Kondisi kedua, petugas jasa haji meninggal sebelum

ihmm dan telah memulai perplanan haji. Dalam kasus ini terdapat

dua umjh yang masyhur, yang shahih dan dinash oleh AsySyafi'i
dalam Qaul Qadimdan QaulJadid.

Oleh sebab ihr, jumhtr memutuskan, ahli waris mendiang

petugas tidak berhak memperoleh imbalan apapun, karena dia

belum melakukan amaliah haji. Perjalanan ha;i bukan bagian dari

amaliah haji. Kasus ini sama seperti orang ltang menyata fukang

roti untuk membuat roti. Si hrkang sudah menyiapkan peralatan
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dan menyalakan oven, namun kemudian dia meninggal sebelum

sempat membuat roti. Dalam kasus ini ahli warisnya tidak

memperoleh apapun. An-Nawawi mengemukakan argumen yang

bersurnber dari selain Asy-Syirazi, karena dia belum menjalankan

objek akad.

Wajh kdua, pendapat Abu Sa'id Al Ishthaklui dan Abu

Bakar Ash-Shairafi, ahli waris petugas ini berhak memperolah

imbalan atas perjalanan haji yang telah ditempuhnya.

fu-Rafi'i meriwayatkan tnih ketiga yang bersumber dari

Abu Al Fadhl bin Abdan, bahwa jika penye\ra jasa haji

mengatakan, "Aku menyetduamu unfuk menghajikanku dari negara

anu" maka dia berhak memperoleh imbalan perialan haji.

Selanjutn5n, mengenai penggantian fugas pefugas jasa haji

terdapat beberapa tinjauan. Jika ia berupa iianh barang, akadnya

otomatis faskh, dan ahli waris pekerja Udak boleh

menggantikannya. Seperti halnln larangan perwakilan ahli waris.

Apakah penye\rra jasa haji boleh mencari pengganti peh-rgas yang

meninggal?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat yang dimuat dalam

shrdi kasus di depan, tentang bolehnya mengangkat pengganti.

Apabila ijanh tersebut dalam tanggungan, di sini terdapat

rincian hukum. Jika kita berpendapat, fidak boleh mencari

pengganti unfuk meneruskan manasik haji, maka ahli waris

mendiang petugas jasa haji diperkenankan unfuk mempekeriakan

pihak lain unfuk menghajikan pengguna jasa haji mulai dari awal.

Apabila ahli waris bisa melakukan penggantian ini pada

tahun itu juga, rnengingat musim haji masih ada, maka dia boleh

melakukannya. Namun, jika penggantian haji ini diundur hingga
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tahun depan, pengguna jasa haji berhak l<hilpruntttk mem-fasakh

iarah.

Sebaliknya, kalau kita berpendapat, boleh mencari

pengganti untuk menemskan haji tersehrt, para ahli waris

mendiang petugas jasa haji boleh melanjutkan manasik yang belum

dilaksanakan.

Kondisi ketiga, petugas jasa haf meninggal sebelum

menyelesaikan seluruh manasik selain ruhm haii. Dalam kondisi ini

terdapat beberapa tinjauan.

Apabila musim haji telah lewat, atau musim haji belum

ler,vat dan kita tidak memperbolehkan melaniutkan amaliah hali

mendiang petugas, maka amaliah haji ini diganti dengan dam yang

diambilkan dari hartanya.

Mengenai pengembalian biaya sana jasa haji terdapat

perbedaan pendapat yang berlaku dahrn kasus orang yang

berihram setelah melet,uati miqat, bahua da tidak dikembalikan

dan digantikan dengan dam.

Menurut ma&hab, biaya tersebut u,afr dikembalikan pada

pengguna jasa.

Apabila kita mempertolehkan untuk melanjutkan manasik

yang belum diselesaikan mendiang petryu jasa haji sementara

wakfu haji masih panjang, di sini juga tendapat rincian hukum. Jika

ijanh ini terkait dengan bamng, otomatis rnanmik sisanya menjadi

fasal<h, dan ahli warisnla wajib mengeurbalikan biaya jasa haii

yang proporsional.

Selanjutnya, p€ngguna jasa boleh menyeu/a pihak lain

unfuk melakukan lontar jumrah dan rrnbit. Dia udak perlu

memulai manasik tersebut dari ihram, karena lontar jumrah dan
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mabit dilakukan setelah tahallul. Kondisi ini juga udak

mengharuskan dam, tidak pula biaya apapun.

Demikian ini pendapat yang dikemukakan oleh Al

Mutaunlli dan ulama lainnya. Wallahu a'lam-

C.abang: Apabila ijarahterkait dengan barang; misalnya,

seseorang menye\rua budak sebagai pelayan atau unh-rk

menggembala kambing, atau unta sebagai hewan pengangkut

barang atau sebagai kendaraan; lalu barang ini rusak atau mati,

maka akad tersebut fasakh.

Jika objek sewa ini kabur maka jelas akad iiarah ini batal-

Apabila penyewa mendapati barang tersebut rusak, lalu

mengembalikannya pada pemilik, akad iianhlru faskh dan pihak

5rang menyewakan tidak berhak menggantinya, karena akad ini

ditujukan pada barang tertentu. Beberapa hukum kasus ini telah

ditentukan, sama seperti orang yang membeli barang.

Jil<a iianh tersebut terkait dengan barang yang disifati

dalam tanggungan, seluruh hukum yang berlaku justru sebaliknya.

Ketika pihak yang menya"r,rakan telah menyerahkan objek

seura pada penyann, lalu barang ini rusak, ianh tidak .6sa&l, dan

pihak yang menye\ ra harus menggantinya. Jika barang ini hilang

karena di-ghashab, akad pun tidak batal, dan pihak !/ang

menyeu,rakan harus menggantinSn. Demikian pula, iika dia

mendapati kerusakan pada barang ini lalu mengembalikannln.

Sebab, objd< yang diakadkan bukanlah barang ini, melainkan

penggantinya. Jadi, kerusakan barang, peng-ghashaban, dan

pengembalian barang karena rusak tidak berpengaruh terhadap
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batal-tidaknya akad. Hal ini sama seperti orang yang membeli

secara utang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Asy-Srcirazi & berkata: Pasal: Apabila seseorang

m€nyewa budak, kemudian memerdekakannya,
pemerdekaan ini sah, karena ia merupakan akad atas
suafu manfaat, sehingga tidak dilarang. Hal tersebut
sailur seperti kastrs fuan yang menikah budaknla,
kemudian memerdekakannya. Ijanh tersebut tidak
fasakh sama seperti tidak fasalilrnya pernikahan.

Apakah budak ini boleh menarik biaya sewa yang
diterima fuannya? Dalam kasus ini terdapat dua
pendapat. Asy$pfi'i dalam Qaul Jadid menyatakan,
bahwa budak yang telah dimerdekakan tidak boleh
menarik bia57a sewur. Ini pendapat shahih, karena biaya
sewa ini diperoleh dari manfaat yang berhak dimiliki
dengan akad sebelum pemerdekaan. Artinya, si budak
tdak boleh menarik penggantinya setelah
peurerdekaan. Hal ini sama dengan kasus fuan yang
menikahi budaknya kemudian memerdekakann3p.

Sementara dalam QauI Qadim, AqlSyafi'i
menuturkan, bahwa budak boleh menarik biaya tersebut
karena akibat akad ijanh ini dia telah kehilangan
manfaat yang dimilild lewat pemerdekaan. Jadi, dia
rrajib menerima pengganti.

Jika kita berpendapat, bahura budak lpng telah
dimerdekakan ini boleh mengambil biaya seura dari
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tuannya, maka nafkahnya dibebankan pada dirinya,

karena dia telah memiliki pengganti manfaatnSna.

waiarlah, jika manfaatnya ditanggung sendiri. Hal ini

sarna seperti kasus orang yang mempekeriakan dirinya

setelah dimerdekakan.

Sebaliknya, iika kita berpendapat, mantan budak

tidak bisa menarik biaya sewa tersebut, mengenai

nafkah dirinya terdaPat dua waih:

Pertama, nafkah dibebankan kepada maula,

karena dia seperti sisa kepemilikannp, dengan dalil

maula memiliki pengganti manfaat budak berdasarkan

kepemilikan. Jadi, nafkah budak tersebut meniadi

tanggung iawabnYa.

Kedua, nafkahnya dibebankan pada Baitul Mal,

karena tidak rnungkin mewaiibkan nafkah pada maula,

mengrngat kepernilikan tuan terhadap budak terlebut

telah hilang. Juga, fidak dibebankan kepada si budak,

karena dia fidak mampu mengeluarkan nalkah pada

masa ijarah. Jadi, nafkahnya meniadi tanggung jawab

Baitul Mal.

Penlelasan: Apabila seseorang mempekeriakan budaknya

dalam jangka waktu tertentu kemudian di tengah masa sanra, dia

memerdekakannya, maka pemerdekaan ini sah dan akad iknh-

nya tidak batal. Apakah budak ini menarik biaya sewa tersebut dari

maul*nya?

Asy-Syafi'i mengemukakan dalam Qaul Qadim, budak

menarik biaya sewa standar kepada maulanya, karena berbagai
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manhat telah terpenuhi akibat faktor dari pihak fuan. Karena itu,

budak menarik biaya itu dari fuannya, sarna seperti kasus

seandainya tuan memaksa budaknya unhrk mengerjakan tugas

tersebut setelah dimerdekakan.

Sementara dalam Qaul Jadid, fuy-$,rali'i mengatakan, bahwa

budak tersebut tidak menarik apapun dari maulanya. Demikian ini

ma&hab Ahmad dan para sahabatnya. Bia57a tersebut merupakan

manfaat yang berhak dimiliki lewat akad sebelum pemerdekaan,

karena itu budak tidak boleh menarik gantinya. Hal ini sama

seperti kasus fuan yang menikahi budaknya kemudian

memerdekakannya setelah digauli. Jadi, manfaat yang telah

diperoleh tuan darinya tidak boleh ditarik kembali, mengecualikan

fuan yang dipaksa unfuk memerdekakan, karena dengan demikian

dia t€lah bertindak serampaqgan.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa budak berhak atas khiyar
untnk mem-fasakh atau melanjutkan akad, sarna seperti anak kecil

k€trka mengalami kondisi png telah kami'sampaikan di depan.

Menurut hemat kami, akad tersebut mertrpakan akad yang

mengikat yang menjalin barang yang dirnilild, karenanya ia tidak

dapat fasakh oleh pemerdekaan dan kepemilikan tuan

terhadapnya pun tidak lenpp. Demihan ini sama seperti tuan

yang menikahi budak perempuannya kemudian menjualnya.

Dengan demikian mengenai nafkah budak tersebut terdapat

&m tnjh:

Perbma, nafkahnlp dibebankan pada fuan yang

memerdekakannya (mu'tiql karena ia seperti sisa harta miliknya,

mengingat dia berhak atas kompensasi . Sebab, budak

marnpu menafkahi dirinya karena disibul,kan oleh ijanh.
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Kdua, nafkah budak ini diambilkan dari Baitul Mal' Ahmad

bin Hanbal berpendapat, bahwa ketika nafkah disyaratkan bagi

penyewa, maka nafkah tersebut dibebankan kepadanya

sebagaimana mestinya. Sebaliknln, iika nafkah tidak disyaratkan

bagi penyewa, maka nafkah menladi tanggung jawab tuan yang

memerdekakan, menurut satu pendapat. Alasannya, budak ini

ibarat sisa harta tuannya. Wallahu a'km-

Asy-Syirazi *, berkata: Pasal: Apabila seseorang

menyewakan barang, kemudian meniualnya tanpa

sepengetahuan penyewa, di sini terdapat dua pendapat:

Pertama, peniualan tersebut batal, karena

kewenangan penyewa menghalanginya, sehingga

penjualan ini tidak sah, seperti peniualan barang lpng
di-ghashab dari se[ain peng-ghashab dan peniualan

barang gadai dari selain Pegadai-

Kedua, iual beti di atas sah, karena ia merupakan

akad atas suafu manfaat, sehingga fidak menghambat

keabsahan lual beli. Itasus ini sama sepefi fuan yang

menikahi budakn5n kemrdian meniualnSp ' Iianh

tersebut tidak faskh, seperti fidak fasakhaya status

nikah budak wanita Yang diiual-

Menurut satu pendapat, apabila seseorang

membeli barang dari penyeura, alGd iual beli tersebut

sah, karena ia berada dalarn kerrenangalrnya tanpa ada

penghalang. Jadi, sah-sah saia rneniual sesuafu dari

penyewa. Hal ini sama seperti kasus rneniaga barang
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ghashaban dari png-ghaslnb, atau menjual barang
gadai dari penggadai. Artinya, akad ijanh yang telah
berlangsung tidak fasakh, justru penyewa boleh
menggunakan marrfaat tersebut leurat akad iianh-
Sebab, kepemilikan tdak menafikan iianh-

Dalilqp, seseorang boleh menyeurakan barang
miliknsn dari penyewa. Kefika proses penyewaan ini
terjadi, dia tidak menghalangi keabsahan ijanh.

Apabila manfaat barang rusak sebelum berakhir
jangka waktu, ijanh tersebut fanl<h dan penjual boleh
menarik biaya sewa atas aset lnng masih berada di
tangan peniual.

Pasal: Apabila seseorang menyeunkan barang
dari pihak lain,'kemudian salah satu pihak meninggal,
akad ini fidak batal, karena ia akad lpng mengikat
sehingga fidak batal akibat kematian para pihak selama
objek laang dialod rnadh baih seperti iuat beli.

Apabita seseoriang meq,errakan aset yans

diwakafkan padarryn kemudian dia meninggal, daliam

losus ini terrdapat &n tmjh:

Puiama, akadqp fidak batat 'karena dia telatr

menyrcunkan barang Fng berhak diakadlon iianh.
Artinyn, alrad tersebut fidak batal sebab kematianngra.

Hal ini s:rlna dengan oriang lpng menyerrnlan aset

miliknf lemudian meninggal. Dengat demihan
pembaSpran bia!7a sisa serpa pihak kedua masrk dalam
harta peninggalan penyewa. Sebab, berbagai manfaat
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pada sisa jangka waktu sewa merupakan hak penyewa,

sehingga ia tetap berkewajiban membayar biaya sewa.

Kedua, akad tersebut batal, karena manfaat
barang pasca kernatian pemilik meniadi hak pihak lain.

Jadi, akad penyewa terhadap aset ini tidak akan
terlalsana tanpa izin dan kewenangan dari ahli waris.
Berbeda dengan kasus oftrng yang menyewakan
asetnya kemudian dia meninggal. Ahli waris memiliki
aset tersebut dari jalur pewarisan, dan tidak memiliki
aset yang keluar dari kepemilikan mendiang pewaris

melalui ijarah. Pihak kedua memiliki hasil aset wakaf
dari pihak pewakaf, sehingga akad yang pertama tidak
berlaku.

Apabila seseorarng mempekeriakan anak kecil
yang masih dalam asuhannya atau menyewakan
asetnln, kemudian anak tersebut baligh, dalam kasus ini
terdapat dua wajh:

Pertama, akad ini tidak batal karena dia mengikat
dua belah pihak. Akad yang dilaksanakan atas dasar
perwalian tidak batal akibat masa baligh, sarna seperti
kasus orang yang menjual rumah anak yang dalam
perwaliannya.

Kedua, akad tersebut batal, karena jelas wali
hanya boleh mengelola aset anak dalam peruraliannya

sampai dia baligh. Pendapat yang shahih, menurutku,
dalam berbagai masalah ini yaitu bahwa iiarah tersebut
tidak batal.
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Penjelasan: Al Mawardi dalam Al Hawi Al l<abir

mengemukakan, apabila rurnah yang sedang disaua dijual, dalam

kasus ini terdapat dua kemungkinan.

1. Rumah ini dijual pada penye$ra. Jual beli tersebut

diperbolehkan, dan al<ad ijarah tetap berialan sebagaimana

mestinya. Jadi, dalam kasus ini safu pihak menghimpun

kepemilikan manfaat ler,vat akad ijanh dan kepemilikan aset

leruat jalur jual beli.

Letak perbedaan antara kasus penyewa yang mer,ryarisi

oblek sewaan dan kasus penyerrua yang membeli objek

sewaan, yaitu kasus pertama ijaralnya batal sedangkan

kasus kedua ijaralnya tidak batal. Di samping ihr, melalui
jalur waris, si penyo,ua otomatis menempati posisi pihak

yang , sehingga dia Udak boleh rnenjalin akad

dengan dirinla sendiri. Sedangkan dalam kasus kdua,
penyeu/a tidak dapat menempati posisi pembeli, kecuali

aset yang disebutkan dengan suafu akad.

2. Rumah ini diiual pada pihak lain, bukan penyeura.

Mengenai keabsahan jual beli tersebut terdapat dua

pendapat.

Pubma, penjualan tersebut batil dan ijarah tetap berjalan

sebagaimana mestinya. Sebab, dengan penjualan tersebut

ka*enangan penyeura terhadap objek ser,rua terhalang oleh

hak pihak lain. Jadi, praktik ini justru lebih buruk dari

barang ghashaban yang menghambat kewenangan pembeli

dari barangnp dengan cara zhalim.

Kdua, jual beli ini sah. penjualan rumah tersebut sah dan

akad ijarabnya tetap mengikat para pihak. Alasannya,
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penetapan akad atas suafu manfaat tidak menghambat jual

beli kepemilikan, seperti penjualan budak yang diperistri.

OIeh sebab itu, jika pembeli mengetahui besaran sewa

rumah tersebut, dia tidak dikenai khiyar.Biaya sewa tetap

menjadi hak penjual, karena dia telah mernilikinya dengan

suatu akad. Sebaliknya, jika pembeli tidak mengetahui

besaran sewa rumah, maka dia berhak ldr|n, untuk

melanjutkan atau mem- fasakh akad.

Ahmad *s telah menjelaskan dengan keabsahan jual beli,

baik dari pihak penye\ ra maupun pihak lain. Demikian ini

menurut salah sahr dari pendapat fuySyafi'i eB. Pada

pendapat yang lain disebutkan, jika pemilik aset menjual

rumah tersebut bukan pada penyewa, jual beli ini tidak sah.

Sebab, kewenangan penyewa menjadi penghalang yang

menghambat penyerahan aset pada pembeli, sehingga

menghalangi keabsahan akad, seperti kasus barang hasil

ghashab.

Dengan demikian pembeli memiliki aset di luar manfaat

sampai berakhir masa ianh.Penyerahan aset hanya boleh

dilakukan setelah jangka wakfu tersebut. Sebab,

penyerahan aset tidak lain berhrjuan agar aset bisa segera

digunakan, sedang dalam kasus ini manfaat aset baru bisa

dimiliki ketika masa ijarah habis. Artinya, kasus ini sama

seperti orang yang membeli barang di tempat yang jauh.

Pembeli belum berhak menerimanya kecuali telah lewat

waktu yang cukup unhrk men,latangkan barang di tempat

tersebut. Seperti orang yang memesan barang sampai

jangka waktu yang tepat unfuk menyerahkan barang

pesanan.
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Apabila pembeli tidak mengetahui bahwa rumah tersebut

masih dalam akad iiarah, maka dia berhak ldrtn, unh.rk

fasalth atau menenrskan akad jual beli sesuai harga png
disepakati, karena kondisi ini merupakan aib dan

kekurangan aset. Karena ihrlah, apabila penyewa membeli

rumah yang sedang dia sala, jual beli ini sah. Sebab,

pemilik rumah sah-sah saja menjual rumah itu pada pihak

lain, apalagi pada penya,rua, karena rumah ini sedang dihuni

si penyanra.

Apakah dengan jual beli di atas, al<ad ijanh yang tengah

berlangsung menjadi batal? Menumt kami, hanya safu

pendapat yang menanggapi kasus ini. Sementara Ahmad

dan parasahababrya mengemukakan &n wmjh:

Pahtna, pendapat madzhab, mentrrut kami,

tidak batal, karena penlrewa memiliki manfaat dengan safu

akad, kemudian memiliki aset gnng sedang

digunakan dengan ukad yung lain. Kedua akad ini fidak

saling menafikan. Sama seperti losr.ls orang yang memiliki

buah-buahan dengan safu akad, kemudian memiliki

pohonnla dengan akad yang lain.

Bahkan, seandainya pemilik aset menyavakan aset"rSa

pada orang yang mendapatkan ruasiat unfuk memanfaatkan

aset tersebut, iianh ini sah. Hal ini mengindikasikan bahwa

kepemilikan atas manfaat aset ildak menafikan akad

kepemilikan. Begitu pun seandainya pemilik menyalakan

aset sewaan pada penyet ra yang lain. Prakfik ini

diperbolehkan. Dengan demikian, pembeli tetap hams

membagnr seura rumah ini sekaligus melunasi pembayaran

harganya. Penjual menerima dua pembayaran sekaligus
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(uang sewa dan uang pembelian), seperti halnya jika

pembeli rumah ini bukan pihak penyewa.

Kedua, ijanhjangka waktu yang masih tersisa batal, karena

ia akad atas manfaat barang, sehingga kepemilikan pihak

tertentu terhadap aset ini batal, seperti akad nikah. Sebab,

seandainya seseorang menikahi budaknya kemudian

menjualnya, maka akad nikah ini batal. Kepemilikan aset

menghalangi perikatan ijarah yang baru sehingga

keberlangsungan akad ini dilarang, seperti nikah.

Berdasarkan pendapat di atas, pembeli tidak dibebani biaya

sewa rumah untuk waktu yang tersisa (paska penjualan

rumah) akibat status hukum barang telah berubah. Apabila

pihak yang menyewakan telah menerima seluruh uang

sewa, sisa waktu sewa paska penjualan rumah ini

diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga

rumah. Wallahu a'lam.

Cabang= Al Muzani menuturkan: Asy-Syafi'i berpendapat

bahwa akad sewa rumah tidak batal akibat kematian salah satu

pihak, ketika rumah tersebut masih ada dan jumlah ahli waris tidak

lebih banyak dari pewarisnya.

Berpijak pada atr.ran tersebut di atas, dapat disimpulkan,

ijanh mengikat dua belah pihak. Ia tidak fasakh akibat kematian

pihak yang menyewakan atau pihak penyewa. Pendapat ini

dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Ishaq.

Abu Hanifah, Sufuan, dan Al-laits bin Sa'ad

mengemukakan, ijardz batal akibat kematian pihak yang

menyewakan dan pihak penyewa. Dalil mereka, akad-akad terkait
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manfaat batal sebab kematian para pihak, seperti akad nikah,

mudharabah, dan wakalah. Ijanh membutuhkan pihak yang

menyewakan dan barang yang disawakan. Ketika hula.rm iarah
batal akibat barang yang disalakan msak, akad ini pun batal

karena kematian pihak yang menyatakan.

Konklusi kasus ini dengan menqiyaskan pada hukum bahwa

akad ijarah batal akibat kematian pihak yang menyanrakan, maka

akad di atas juga batal akibat meninggalnya pemilik aset ketika dia

mempekerjakan dirinya. Selain ihr, hilangnya kepernilikan pihak

yang menyowakan atas aset se\ raan meniscayakan fasaklmya

ijarah, diqiyaskan dengan kasus di atas, ketika dia menjual obiek

sewaan atas ritlha penyeura.

Perlu diketahui, manfaat iiarah hatF dapat digunakan

dengan alod dan kepernililon Sernentara dahm kasus di atas

kepemilikan atas objek yang diseunkan hiluttg akibat kematian

salah satu pihak. Dalam hal ini sekalipun pemilik berstatus sebagai

pihak yang menjalin alod, sedangkan ahli unris tidak terkait

dengan akad, meski ia akhimya menjadi pemilik aset. Jadi, di sini

terjadi paralihan aset dari pihak png menjalin alod pada pihak

5rang tidak menjalin akad. Jadi, dia wajib membatalkan akad

tersebut karena antara akad dan kepemilikan saling menafikan.

fugumen lomi laihr, alod-akad timbal-balik mumi yang

telah mengikat para pihak tidak dapat fasal<h akibat kematian

salah satu pihak, seperti iual beli. Apabila dikatakan bahwa akad

ijanh tersebtrt berakhir ahbat meninggalnya pihak yang

mempekeriakan dirinya sendiri, maka akad ini tidak sah. Sebab,

akad haqn batal akibat nrsaknya objek yang diakadkan, bukan

meninggalnya para pihak. Bukanloh jika para pihak masih hidup,

namun salah sahmya lumpuh (dalam akad jasa pekerjaan tertentu)
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maka akad ijarah ini batal? Padahal pihak yang menjalin akad

masih hidup.

Alasan lain, seorang tuan seringkali membayar kompensasi

kemaluan budaknya dengan akad nikah, seperti memberikan

kompensasi atas pekerjaannya lewat al<ad ijarah. Ketika kematian

salah satu pihak tidak membatalkan akad terhadap kemaluannya,

maka tidak pula membatalkan akad atas pekerjaannya. Dari alasan

ini dapat dirumuskan dua qiyas:

Pertama, ijanh merupakan akad yang mengikat berbagai

manfaat aset sehingga ia tidak batal akibat kematian salah safu

pihak, seperti fuan yang menikahi budaknya.

Kedua, kemaluan dan pelayanan adalah salah satu dari dua

manfaat budak, sehingga ia tidak batal akibat kematian tuannya,

seperti halnya manfaat yang lain. Selain ifu, manfaat sering beralih

dengan serah-terima, seperti halnya barang. Jadi, manfaat bisa

beralih tangan akibat waris, seperti barang. Dari alasan ini dapat

dirumuskan dua qiyas:

Pertatna, sesuatu yang sah dipindahtangankan dengan

ganti, manfaat dalam ijarah pun sah dialihkan. Kematian salah satu

pihak mempersulit penerimaan sesuafu yang mestinya diserahkan

melalui akad garah. Jadi, akad tersebut tidak batal pasca akad,

seperti sakit jiwa dan kelumpuhan. Ij*ah merupakan akad yang

tidak batal akibat sakit jiwa atau kematian salah safu pihak, sama

seperti jual beli.

Manfaat barang berikut tetapnya kepemilikan kadang dapat

diwujudkan melalui proses gadai dan kadang melalui mekanisme

ijarah.Ketika aset yang manfaakrya boleh digunakan dengan gadai

-jika peralihan kepemilikannya akibat kematian salah satu pihak
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tidak mengakibatkan batalnyra akad gadai- maka sesuafu yang

manfaaturya boleh digunakan dengan ijanh, ketika peralihan

kepemilikannya akibat kematian tdak mengharuskan batalnya

iarah. Asy-Syafi'i mensinyalir statemen ini dalam Al Umm.

Ahli waris hanya mendapatkan aset milik pewaris melalui
mekanisme waris. Pewaris hanya memiliki aset, bukan manfaahrya
(karena aset sedang disanrakan pada pihak lain) sehingga ahli waris
tidak bisa menjadi pemilik aset sekaligus manfaatnya. Selain ifu,
ijarah aset wakaf tidak akan batal akibat kematian pihak yang

menyewakan, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, sekalipun
sebagian para sahabat kami berpendapat, bahwa ijarah tersebut
batal. Demikian pvla ijanh aset yang dimiliki tidak batal akibat
kematian pihak yang menyanrakan, seperti wakaf-

Adapun tanggapan terhadap qiyas akad ijanh dengan
nikah dan mudhanbh, padahal akad ini bisa berakhir akibat
proses wakaf, sebagai berikut. Jika akad ijanh dianalogikan

dengan akad nikah, temyata nikah Udak batal akibat kematian
suami atau isfui. Masa berakhir akibat kematian salah

satu pasangan. Jadi, ia sama seperti berakhimya masa ijarah.

Selanjukrya, jika akad ijanh dianalogikan dengan
mudhambah dm vnkalah, pesan yang terkandung dalam dua akad
ini Udak adanya keterikatan dua belah pihak dalam kondisi hidup,
dan bolehnya mem- fasal<h akad tanpa ada uzur. Tidak demikian
dengan akad ijanh, karena mengikat dua belah pihak ketika
mereka masih hidrp.

Tanggapan terhadap pengqiyasan kasus ini dengan kasus

rumah roboh, pesan yang terkandung pada kasus yang disebutkan
terakhir, rcifu nrsaknla objek yang diakadi sebelum serah-terima.
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Sementara tanggapan tentang pengqiyasan kasus ini
dengan penjualan aset yang sedang diser,rnkan atas keridhaan
penyewa, dalil qiyas ini tidak dapat diterima, karena iiarah tidak
batal akibat jual beli atas keridhaan penyerd/a, sama halnya tidak
batalnya ijarah dengan jual beli yang dilandasi ketidakrelaan
penyewa.

Pembatalan jual beli mempun5rai prinsip yang berbeda
dengan akad ijanh. Akad ijarah budak tetap berlangsung sekalipun
tuan telah memerdekakan budak tersebut. Pemerdekaan ini
mengakibatkan hak milik fuan terhadap si budak berakhir, namun
iiaralnya tetap berlangsung. Demikian pula jika kepemilikan ini
hilang akibat jual beli dan kematian.

Tanggapan terhadap argumen Ahmad bahwa manfaat
bamng digunakan melalui prosedur akad dan kepemilikan,
pemanfaatan ini terhenti oleh kematian salah satu pihak. Memang,
gabungan akad dan kepemilikan dipertimbangkan dalam sejumlah
akad, namun Udak diperhitungkan pada periode berikutnya
(kematian). Misalnya, tuan memerdekakan budak yang sedang
dipekerjakan atau menjual aset yang sedang disewa. penyewa

tidak dilarang memanfaatkan barang tersebut dari tangan ahli
waris, selama dia belum mengikat akad baru dengannya, seperti
memanfaatkan pembayaran barang lnng dibeli oleh pewaris dan
menerima barang apapun yang ditinggalkan per,varis, karena dia
telah memiliki aset tersebut melalui akad tertentu, sehingga ahli
waris tidak memilikinya dengan kematian sang pewaris.

Sementara itu pemyataan AsySyafi'i, "Apabila dikatakan
bahwa pihak yang penyewa dapat memanfaatkan pembayaran,
maka disebutkan seperti kasus orang lang memesan barang dalam
jangka wakfu tertenfu, temyata barang ini habis, atau membeli
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barang lrang belum tersedia di suafu daerah. pemesan

menyerahkan pembayarannya, kemudian temyata barang tersebut
rusak. Karena ifu, dia pun menarik kembali pembayaran namun
penjual telah menggunakannya," demikian ini pertanyaan yang
dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Para sahabat kami berbda pendapat dalam menjelaskan
maksud pemyataan Asy$nfi'i ini. Abu Ishaq Al Marwazi
mengatakan, bahwa maksud pemgntaan ini yaifu mengembalikan
pembayaran pada pihak lrang menempokan biaya dan
menghambat pencairannya, agar pihak yang menyewakan tidak
memanfaatkan biaya tersebut sebelum peny€x /a menggunakan
manfaat barang. Tidak jarang rumah yang diserpakan roboh
sehingga nilai kegunaannya tidak ada.

AsSr-S1afi'i mengemukakan, praktik seperti ini fidak
dilarang, seperti halnya pihak penerima pesanan dalam salam
seringkali menuntut pencaimn pembalraran s€gera dan
menggunakann5ra, nannun begifu jahrh tempo penyerahan barang
pesanan telah rusak, karenanSra pemesan berhak menarik kembali
pembaSramn yang telah digunakan oleh penerima se\ ra. Begifu
juga kasus penyerahan barang pesanan yang belum tersedia dari
pihak penerima ser ra, temyata barang tersebut rusak sebelum

diserahkan, maka dia harus mengembalikan pembayarannya

setelah digunakan.

Abu Al-Abbas bin Sumij , bahwa mungkin saja

mal<sud AqrSyafi'i adalah pengembalian pemba5raran bagi orang
yang membatalkan ijamh akibat kematian pihak llang
menye\ /akan, ?gil dia Udak menggunakan biaya seu/a. Ahli
warisnya harus menyerahkan manfaat barang. Aku telah
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menanggapi pemyataan ini sebagaimana tercanfum dalam dua

tanggapan di atas.

Abu Hamid Al Isfarayini berkata, "Sebenamya maksud Asy
Syafi'i yaitu robohnya rumah yang sedang diser;ua dan kematian

budak yang sedang dipekerjakan selama jangka waktu sewa dapat
menrbatalkan ijanh terhadap unkfu seura yang tersisa. Pihak yang

menyawakan wajib mengembalikan biap se\ ra sesuai sisa wakfu
tersebut, sekalipun pihak yang menyanrakan telah menggunakan

biaya tersebut sedangkan penyerduEr belum memanfaatkan objek
se\ Ia."

Pemyataan ini ditanggapi dengan ulasan kami tentang

penjual llang menggunakan uang pembayaran barang pesanan

sedangkan barang yang dipesan dalam keadaan rusak.

Al Muzani menuturkan, bahwa bolehnya pembatalan dan
pengembalian biaya sewa ini berlaku dalam jual beli bamng yang

belum tersedia (fidak ada di majelis akad). Pendapat ini memiliki
dua tanggapan.

Pertama, pemyataan ini dikaitkan dengan salah satu

pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, ia berhubungan dengan jual beli barang yang tidak
diketahui takaranrwa.

Ketika ditetapkan bahwa ijamh aset pribadi tidak batal

dengan meninggalnya pihak yang menyeurakan dan pihak
penyewa, ulasan beralih pada tema ijanh aset wakaf. Apabila
seseorang menyer,vakan suahr aset yang mana hasilnya boleh

dimiliki secara pribadi, hukum ijanh ini sah, dan tidak akan pemah

batal akibat kematiannya. Alasannya, dia tidak menyewakan aset

milikn5n, hanp mewakili pihak lain.
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Sebaliknya, jika seseorang menyarrakan aset yang hasilnya

berhak dia miliki dan berhak menerima biaya sewa karena ia
diwakafkan unfuknya, maka sahabat kami berteda pendapat
tentang batalnya lbrahtersebut akibat kematian pemiliknya, dalam

dua wajh:

Pertama, pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa ijarah
ini batal akibat kematiannya dan manfaat ini beralih pada pihak

lain. Perbedaan antara aset milik pribadi dan aset wakaf yaitu, ahli
waris aset pribadi dapat memiliki oblek yang disewakan, namun
dia tidak dapat memiliki apa yang dihasilkan dari aset milik pihak
yang menye',r.rakan. Tidak demikian dengan aset wakaf, karena
pihak yang menyewakannya berhak memiliki manfaat aset selama

dia hidup. Ketika dia meninggal, kepemilikannya terputus dan

beralih pada pihak lain sesuai ketenfuan dan syamt wakaf dengan

waris.

Kdu4 ini pendapat yang lebih jelas. tAnh tersebut tidak
batal, karena pihak yang menye\ /akan adalah wali (pihak yang

berwenang) yang menyewakan aset wakaf tersebut atas nama hak
dirinya dan hak generasi sesudahnya berdasarkan kewenangan

perwalian. Ketika hak dirinya berakhir akibat kematiannya, ijarah
tersebut sah di tangan pihak lain sesudahnya juga berdasarkan

kewenangan perwalian. Apabila dia telah menggunakan biaya

sewa itu, biaya ini diambil kembali dari harta perringgalannya

terhitung dari sisa wakfu seu/a setelah kematiannya.

Apabila seseorang menyewa rumah milik aSahn5ra selama

setahun dan sudah membayar uang sewa, kemudian ayahnya

meninggal, dalam kasus ini terdapat beberapa tinjauan. Apabila
mendiang ayahnya hanln memiliki seorang anak, yaitu penyerara

rumah tersebut, hukum ijarah ini gugur, karena otomatis dia
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menjadi pemilik rumah ini berikut manfaatrya melalui proses

waris. Jadi, keberlangsungan akad atas manfaat ini terhambat.

Apabila mendiang ayahnya tidak berutang, rumah tersebut

menjadi bagian dan tirkah (harta peninggalan) melalui mekanisme

waris. Akan tetapi, jika mendiang ayahnya berutang, biaya

penyeril/aan rumah ini dibagi, kepada para pemberi pinjaman.

Sebab, dengan fasaklrnya al<ad ijanh akibat proses waris ia
menjadi utang bagi ayahnya, jadi uang ser,r,ra ini dibagi rata kepada

mereka.

Selanjutnya jika mendiang ayahnya mempunyai putra lain,

akad ijanh terhadap sebagian rumah ini fasakh, yaitu bagian

rumah yang disewakan dan menjadi bagian putranya yang lain.

Penyewa rumah ini (salah safu dari putranya) mengambil sebagian

biaya sewa dari harta peninggalan ayahnya, karena ini menjadi

utang baginya.

Apabila seorang ayah atau penerima wasiat

mempekerjakan anak kecil, kemudian anak ini tumbuh baligh dan

mengerti pada masa ijarah berlangsung, iarah tersebut tetap

mengikat para pihak, tidak fasakh akibat balighnya anak tersebut.

wallahu alam.

Cabang: Madzhab Para Ulama Seputar Pekerjaan
Mal@lar

Boleh menyeua jasa makelar unhrk mernbeli sesuahr 5nng

diinginkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Bahkan, Ibnu Sirin, Atha', dan An-Nakha'i memberikan
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dispensasi praktik ini. Namun, Ats-Tsauri .dan Hammad bin
Salamah memakruhkannya.

Penyewaan jasa makelar ini boleh menggunakan batas

wakfu seperti seminggu atau dua minggu dengan imbalan dalam
jumlah tertenfu dan dengan tugas tertentu. Apabila penyewa hanya

menentukan pekerjaan tanpa batas wakhr, dengan jatah imbalan
seribu dirham per barang tertentu, pmktik ini juga sah.

Apabila penyewa berkata, "setiap kali kamu membelikan
safu kain, kamu mendapat bagian sahr dirham sebagai imbalan."

Kain yang dimaksud mempunyai sifat atau harta tertenfu, maka
prakuk ini juga diperbolehkan.

Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa apabila pakaian ini
tidak diketahui sifat atau besaran harganya, pmhik ini tidak
diperbolehkan. Jenis paloian atau kain berbeda-beda sesuai

harganya, dan komisi makelar berbeda-beda sesuai besar omzet

barang yang dibeli. Apabila seseorang membelikan sesuafu, maka
dia berhak mendapatkan komisi standar. Demikian ini pendapat

Abu Tsaur dan ibnu Al Mun&ir. Alasannya makeiar telah

mengerjakan fugas dengan kompensasi yang belum diterimanya,

karena itu dia berhak mendapatkan upah standar, seperti akad

ikl ,hlainnya.

Apabila seseomng menyeura orang lain unfuk membelikan
pakaian apa saja untuknya, alGd ini sah. Pendapat ini
dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Abu Hanifah berpendapat, bahura akad di atas tidak sah,

karena model penye\ raan sep€rti ini akan mempersulit makelar.

Praktik ini sama seperti menyeura seseorang unfuk mengawinkan

heuran pejantan dan mengangkut batu besar.
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Menurut karni, praktik di atas termasuk perbuatan yang

mubah yang boleh diwakilkan pada pihak lain. Ia suatu yang

maklum sehingga Udak ada larangan unfuk menyewakannya,

seperti membeli pakaian. Di samping itu, boleh menjalin akad
ijarah dengan pihak lain dengan batasan wakfu, tenhr boleh juga

melakukan iarah dengan ukuran pekerjaan, seperti jasa penjahit
pakaian.

Pemyataan para ulama, bahr,ua pekerjaan ini tidak mungkin
dapat dipenuhi sehingga fidak sah, perlu diketahui pakaian

merupakan aset yang selalu dibufuhkan dan digemari banyak

orang, karena itu ia boleh diakadkan mudharabah.la hanya boleh
dilakukan dengan cara jual beli, lain halnya dengan praktik yang

mereka qiyaskan dengan kasus ini, karena ia sulit dipenuhi.

Apabila seseorang m€nyeura makelar untuk membelikan
pakaian tertenfu, kemungkinan praktik ini udak sah, karena
praktik ini hanya bersumber dari satu orang, dan kadang ia tidak
menjual barang. Jadi, berdasarkan hukum yang zhahir, memenuhi
pekerjaan ini sulit, lain halnya dengan jual beli.

Jika seseorang menyev/a makelar untuk menjual barang
pada orang tertenfu, hukumnya sama seperti mempekerjakan

orang lain unfuk membeli pakaian tertenfu. Mungkin saja akad ini
sah, karena praktik ini secara umurn bisa dilakukan. Apabila dari
transaksi ini menghasilkan sesuafu, makelar berhak memperoleh
bagiannya. Jika tidak demikian, ijarahtersebut batal, sama dengan

kasus jika pembeli dan penjual fidak menenfukan barang yang

diorderkan I

Malik mengemukakan, makelar yang baik dan amanah
(khail fidak dikenai denda jika tindakannya mengakibatkan

terabaikannya barang yang di bawah we\ renangnya, selama tidak
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sembrono dan fidak meletrnti batas. Demikian fatwa yang
dikemukakan oleh hnu Rusyd.

Ash-Shawi mengatakan: Menurut pendapat lain, makelar
tidak dikenai denda secam mutlak. Iyadh berpendapat, pendapat
ini bersumber dari Malik dan pam sahababrya, karena mereka para
wakil, bukan pekerja.

***

Cabang: Madzhab Uliama Soal pekerjaan sebagai
Pelayan (Pembantu)

Boleh mempekerjakan orang lain sebagai pelayan atau
pembanfu yang berfugas membanfu pekerjaan sehari-hari dengan
imbalan per bulan. Demikian ini baik orang yang dipekerjakan laki-
laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak.

Pendapat ini dikemukakan oreh Abu Hanifah, Ahmad, dan
Abu Tsaur. sebab, meuakilkan pekerjaan rumah diperbolehkan.
Pelayan atau pembanfu tidak harus omng desa. Konsekuensi qiyas
madzhab ini, kontrak kerja bulanan tidak memasukkan hari Jum,at
dan hari-hari besar.

Ahmad berpendapat, bahwa hal tersebut (pengecualian hari
Jumat dan hari-hari besar) tidak perlu disyara&an. Ditanyakan
kepada beliau, "Apakah pembanfu boleh melaksanakan shalat
sunah dua rakaat?" Beliau menjawab, selama tindakan ini tidak
memgikan tuan rumah. Pembanfu boleh melaksanakan shalat
sunah (ketika sedang bekerja) karena waktu-urakfu shalat berada di
luar jam kerja. oleh karena ifu, pengecualian juga berraku pada
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orang yang beri'tikaf 5nng meninggalkan tempat i'tikafnya unfuk
melaksanakan hal sunnah.

hnu Al Mubarak berpendapat, pekerja fidak mengapa

melaksanakan shalat sunah dua rakaat di saat jam kerja. Abu
Tsaur dan Al Mun&ir mengatakan, menurut pendapat yang kuat
tuan tidak boleh melarangnya.

Ahmad mengemukakan, seseorang boleh mempekerjakan

budak atau wanita merdeka sebagai pembantu. Tetapi, dia harus

menjaga pandangannya dari wanita merdeka. Sedangkan, budak

wanita tidak sama dengan wanita merdeka.

Tuan rumah fidak boleh berduaan dengan pembantu

perempuan di dalam mmah, dan tidak boleh memandangnya

tanpa ada tujuan, juga tidak boleh melihat rambutnya. Ahmad
mengutip pernyataan ini, karena hukum memandang lawan jenis

setelah masa ijarahsama seperti hukum memandang sebelum itu.

Letak pertedaan antara budak wanita dan r,rnnita merdeka

sangat jelas, baik sebelum maupun sesudah al<ad ijanh.

Cabang: Madzhab Ulama Seputar Jasa Penyalinan dan
Percetakan Buku

Boleh menggunakan jasa penyalin unhrk menyalin buku-

buku fiqih, hadits, tafsir, atau kompilasi qnir yang mubah,

sebagaimana akan diterangkan nanti dalam Kitab Kesaksian, yang

menjelaskan syair yang mubah dan tidak mubah. Begitu juga

diperbolehkan menggunakan jasa orang yang mengoreksi dan

mencetak huruf, jasa orang lnng membaca dummy sebelum
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naskah siap cetak. Seluruh pekerjaan ini diukur dengan safuan
halaman atau katren dan jumlah lembar, ukuran luas dan panjang

kertas, dan ukuran besar-kecilnya font.

Keterangan di atas dikutip oleh Ahmad dalam qiyas

madzhabnya sebagaimana keterangan 5nng dinash oleh Ahmad
dalam riwagnt Matsna bin Jami'. Dia pemah ditanya tentang
hukum jasa menuliskan kitab hadits, menunrtrya ini tidak masalah.

Boleh menenfukan besaran komisi jasa penulisan dengan
jurnlah sub bahasan buku. Juga, diperbolehkan dengan acuan
pokok bahasan 5ang disalin. Bahkan jika pen3nlin menetapkarr
penyalinan satu pokok bahasan dengan jumlah tertenfu, ini pun
diperbolehkan.

Apabila perynlin melakukan sedikit kesalahan yang lazim
terjadi, hal ini dapat dimaafkan karena ia fidak akan bisa
menghindar dari kesalahan seperti ini. Tetapi, jika kesalahan yang
terjadi cukup berat, Sang keluar dari kadar kelaziman, ini dapat
dikategorikan sebagai kekurangan di mana naskah salinan boleh
dikembalikan (untuk diperbaih)

Ibnu Aqil dari kalangan sahabat Ahmad mengatakan,
bahwa dalam proses penyalinan naskah penyalin tidak diperkenan
berdialog dengan pihak lain atau disibukkan dengan hal-hal lain
yang dapat menimbulkan kesalahan. Menurutku, hrgas
mengompilasi huruf juga dapat diqiyaskan dengan ketentuan ini.
Artinya, pihak lain tidak boleh mengajaknya ngobrol atau
menyibukkannya dengan hal lain. Begrfu pun seluruh pekerjaan
yang membufuhkan konsenbasi penuh seperti fukang potong kain,
hrkang tenun, dan sebagainya

***
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Cabang: Madzhab Ulama tentang Jasa Penyalinan
Mushaf

Boleh menggunakan jasa orang unfuk menulis mushaf,
menurut mayoritas ahli ilmu. Pendapat tersebut diriwayatkan dari
Jabir bin Zaid dan Malik bin Dinar. Ini pendapat Ahmad bin
Hanbal, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Sirin mengemukakan, fidak masalah menggunakan
jasa seseorang selama sebulan unfuk menulis mushaf. sementara
Alqamah memakruhkan jasa menulis mushaf dengan imbalan.
Mungkin beliau berpendapat demikian karena secara khusus

menitik-beratkan pada para penulis mushaf yang biasanya
dilakukan oleh pam ahli ibadah. Karena itu, mengambil imbalan
dari penulisan mushaf hukumnya makruh, seperti halnya shalat.

Menurut kami, penulisan mushaf merupakan pekerjaan

mubah yang boleh diwakilkan pada pihak lain untuk orang lain.
Karena ifu, boleh saja mengambil imbalan darinya, seperti pada
menulis hadits. Hadits berikut shahihbersumber dari Nabi $,

'Elamng Sang ph7 berhak kalian ambil imbalann5n Witu
Kitabullah."

Ibnu Hazm satu pasal dalam Al Muhalk yar$
berisi beberapa dalil para ulama yang melarang dan
mernperbolehkan jasa penulisan mtrshaf. Beliau menulis:

Tercantum dalam sebuah hadits yang masyhur bahwa
Rasulullah S pemah menikahkan seorang wanita dengan pria

.yt *rS t?l riLi*(c. *f o.

I
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dengan maskawin hafalan Al Qur'an. Maksudnya, dengan mahar
mengajarkan Al Qur'an pada istrinya. Demikian ini menurut
pendapat Malik, Asy-S5nfi'i, dan Abu Sulaiman, yaitu Daud bin
Ali.

Abu Hanifah dan Al Hasan bin Hay mengatakan, "Tidak

boleh mengambil imbalan dari mengajarkan Al Qur'an." Para

pendukung Al Hasan berargumen dengan hadits yang diriwayatkan

dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh bin Abdullah bin Rauh

dari Abu Idris Al Khaulani, dia menuturkan: Di hadapan Ubay bin
Ka'ab ada beberapa orang penduduk Yaman yang sedang belajar
Al Qur'an pada beliau. Seorang dari mereka mernberi Ka'ab
sebuah busur untuk berjuang di jalan Allah. Rasulullah S
bersabda,

.tr6 yqljt i;"!4:L Ga, ,is';:1t'-_3ft
'Apalah karnu ingin pada Hari Kiamat nanti membaumn3a

di lehermu dakn benfuk api"

Abu Hanifah dan Al Hasan juga meriwayatkan hadits

tersebut dari jalur hnu Abu Syaibah dari Waki' dan Hamid bin
Abdunahman Ar-Ru'asi, dari Al Mughirah bin Ziyad Al Mushili,
dari Ubadah bin Nusiy, Qadhi fudan, dari Al Awad bin Tsa'labah,
dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Rasulullah $, kisah tentang

busur panah 5nng telah disebutkan.

Riwayat sempa bersumber dari jalur Abu Daud dari Amr
bin Utsman; Baqiah mengabarkan kepada kami, Bisyr bin
Abdullah bin Yasar mengabarkan kepada kami dari ubadah bin
Nusiy, dari Junadah bin Umayah dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari
Nabi $.
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Berikuhya hadits yang sama dari jalur Sa'id bin Manshur

dari lsma'il bin Iyasy dari AMu Rabbih bin Sulaiman bin Umair bin

Zaitun, dari Ath-Thufail bin Amr, dari Rasulullah s, bahwa beliau

menerima laporan tentang imbalan busur panah yang diterima

Ubay bin Ka'ab sebagai imbalan mengajar Al Qur'an. Dalam hadits

ini terdapat tambahan, "Dia berkata, 'Wahai Rasululullah,

sesungguhnya kami mengonsumsi makanan mereka'. Beliau

menanggapi,

'rt $ 'rl; lA y ?t;b 
((

Cti,lk't'opo yY(?rkU
'a

'Adapw makanan yang dimasak unfuk selainmu, lulu l*-'u
menghadii iamuannya, mal<a frdak maslah kamu ikut

memakanntn. Adapun mal<anan yang dimask unfuhnu mal<a iika

karnu memakann5n, sebenamgn l<amu mernakannya tidak squai

keinginanmu'.'

Bersumber dari jalur riwayat hnu Abu Syaibah, Muhammad

bin Maisarah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ali bin

Rabbah, dari alnhnya, bahwa Ubay bin lh'ab menjamu orang

yang mengajarkan Al Qur'an kepadanla. Rasulullah $ lalu

berkata padanya,

oL) ,fif-)"
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"Jika ia sesuafu tang dihadiahkan padamu, tiada kebaikan

di dalamnya; jika ia baglan dai malcanannga dan makanan

keluarganya, itu tidak masalah."

Dari jalur riwayat hnu Abu Syaibah, Affan bin Muslirn

mengabarkan kepada kami, Aban bin Yazid Al-Aththar
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan

kepadaku dari Zaid -lbnu Abu Sallam- dari Abu Sallam -nama
aslinya Mamthur Al Habasyi, dari Abu Rasyid Al Hibrani, dari
AMurrahman bin Syabl, aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

V; Ht*J'l: ,r- tt} \j of;St tr$

"Belajarlah Al Qur'an, dan jangan mengajarkan sesuatu

tmng menyim.pang darin5n, jangan menggophhn
jangan makan darin5n, dan jangan memperbanyak imbalan

dengannya."

Kami meriwayatkan dari Auf bin Malik, yang bersumber

dari pemyataannya sama seperti hadits di atas, bahwa Rasulullah

berkor:rentar terkait bustr panah yang dihadiahkan oleh seseorang

pada orang yang mengajarkan Al Qur'an,

"Apa kamu ingin berl<alung busur api?'

Keterangan berikut shahih dari Abdullah bin Mughaffal
bahwa dia pemah menerima sejumlah uang dari Amir sebagai

imbalan atas kesediaan Abdullah menjadi imam qiyamul lail di

g-16 'u A'-rr'iA'bl i:-il
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bulan Ramadhan. Namun, Abdullah enggan menerimanya, dan

berkata, "Sungguh, kami tidak menarik imbalan karena Al

Qur'an."

Bersumber dari jalur riwayat Sa'id bin Manshur, Khalid bin

Abdullah -Ath-Thahhan- mengabarkan kepada kami dari-Sa'id

bin Iyas Al Jariri dari Abdullah bin Syaqiq, dia menuhrkan,
"Dahulu para sahabat Razulullah $ memakruhkan iual beli mushaf

dan mengajar anak-anak dengan imbalan, dan menganggap

tindakan ini masalah besar."

Keterangan ini shahih berstrmber dari hrahim, bahwa

beliau memakruhkan pengajar sesuafu dan menarik

imbalan dari mengajar Al Qur'an.

DiriwaSntkan dari ialur qru'bah dan Sufuan, mereka

berdua, diriwayatkan dari Abu Ishaq Ary$nibani, dari Usair bin

Amr: Syr.r'bah mengatakan dalam riun3nfrr5n, bahwa Ammar

memberikan hadiah kepada orang-orang lnng membaca Al Qur'an
pada bulan Ramadhan. Keiadian ini sampai ke telinga Umar,

beliau pun tidak menyukainya.

Sementara ifu, Srfuan mengernukakan dalam riwayatrya,

Sa'ad bin Abu Wqash berkat+ "Siapa yang membaca Al

Qur'an, aku akan mernberinya dtra ribu." Umar menegumya,

"Apakah dia memberi imbalan karena telah membaca Kitabullah?"

Riwayat iru slmhih dari Abdullah bin Yazid dan Syr.raih,

"Jangan menarik imbalan karena Kitabullah."

Bersumber dari ialur riwayat Hammad bin Salamah, dari

AMullah bin Utsman Al Qurasyi, dari Bilal bin Sa'ad Ad-Dimaslqi,

dari Adh-Dhahhak bin Qais, bahwa dia berkata kepada seorang

muadzin yang mengajar Kitabullah, 'Sungguh, aku marah padamu
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karena Allah, karena kamu melagukan adzanmu dan menarik
imbalan dari mengajar Kitabullah."

Ibnu Sirin memakruhkan imbalan dari menulis mushaf.

Diriwayatkan dari Alqamah, dia juga memakruhkan hal itu.
Dernikian ini argurnen tentang larangan menarik imbalan dari
mengajar Al Qr.u'an.

Sekarang kami mengutip pernyataan Sa'ad dan Ammar
bahwa rnereka berdua memberi imbalan pada orang yang

membaca AI Qur'an.

Bersumber dari jalur hnu Abu Syaibah dari Shadaqah Ad-
Dimas5qi, dari Al Wadhin bin Atha', dia menufurkan, "Dulu di
Madinah terdapat tiga guru yang mengajar anak-anak. Saat ifu
Umar bin Al Khaththab menyantuni setiap guru sebesar 15
(dirham) setiap bulan. "

Dari jalur rirvalat lbnu Abu Slpibah, Waki' mengabarkan
kepada kami, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Sirin, dia menufurkan, "Di Madinah ada seorang guru yang

mengajar anak-anak para pembesar. Mereka rutin memberi
haknya pada setap tahun Nairuz dan Miharjan."

Abu Muhammad berkata, "Muhammad bin Sirin pemah
bertemu dengan pam sahabat besar dan menggali ilnnu darinya. Di
antara mereka 5nifu Ubay bin Ka'ab, Abu Qatadah, dan lain
sebagainya."

Tercanfum dalam jalur riwayat lbnu Abu Syaibah, Yazid bin
Harun menceritakan kepada kami, qru'bah mengabarkan kepada
kami dari Al Hakam bin Utaibah, dia menyatakan, "Aku tidak
mengetahui ada seorang pun png memalmrhkan imbalan guru."
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Keterangan ini slnhih dari Atha' dan Abu eilabah yang
memubahkan imbalan guru pengajar Al Qur'an. Bahkan, Al Hasan
dan Alqamah, dalam salah satu pendapatnya, memperbolehkan
imbalan menyalin mushaf.

Adapun beberapa hadits tentang larangan mengambil
insentif mengajar Al Qur'an, yang dinisbatkan kepada
Rasulullah .d$, tidak ada yang shahih satu pun. Sedangkan hadits

Abu ldris Al Khaulani bahwa ubay bin Ka'ab menerima imbalan
dari mengajar AI Qur'an berktralitas munqathi. Tidak ada bukti
Abu Idris mendengar hadits secam langsung dari Ubay. Begifu juga

hadits yang lain berkualitas munqatlti, karena AIi bin Rabbah tidak
pemah bertemu dengan Ubuy bin Ka'ab.

Sementara ifu, hadits Ubadah bin Ash-Shamit, salah safu
riwayatnya bersr-rmber dari Al Asr,ad bin Tsa'labah. Dia periwayat
yang tidak dikenal. Penilitian ini dikemukakan oleh Ali bin Al
Madini dan kriukus hadits lair*lra. Hadits lainnya berasal dari jalur

riwayat Baqiah. Hadits ketiga berasal dari jalur Isma'il bin lyas. Dia
periwayat dha'if, di samping hadits ini juga munqathi .

Adapun hadits Abdunahman bin Syibl, dalam rangkaian
sanadnya terdapat Abu Ras!,id Al Hibrani. Dia tidak dikenal.

Selanjutnya, seandainya seluruh riwayat ini shahih, tenfu dia
berseberangan dengan pendapat Abu Hanifah dan para
sahabatrya. Sebab, seluruh riuaaft ini menuturkan perihal
pemberian imbalan oleh pihak lain, dan tidak mengikat. Mereka
memperbolehkan pmktik demihan. Untuk memperkuat pendapat
ini, mereka mengemukakan b"bo.pa hadits png isinya tidak
melarang pemberian bagi pengaiar Al Qur'an, padahal mereka
menyalahi isinya. Jadi, seluruh keterangan dalam bab ini batal.
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Para sahabat Radhiyallahu Anhum sendiri berbeda

pandangan dalam masalah tersebut. Jadi" tersisalah dua atsar
shahih dari Rasulullah $ yang telah kami kemukakan di depan,

yang tidak kontradiktif.

Cabang: Madzhab Ulama tentang Penggunaan Jasa
Penunjuk Jalan (Afrd

Boleh menggunakan jasa orang lain sebagai penunjuk jalan

atau rnemberi arahan suafu pekerjaan yang sulit diketahul kecuali

melalui petunjuk orang yang ahli di bidangnya. Dalam hal ini baik
orang ahli ini'muslim maupun kafir, ketika tidak ditemukan rnuslim

terlatih yang men{luasai keterampilan dimaksd.

Dalil keterangan di atas adalah hadits yang diriwayatkan

oleh Al Bukhari: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-
L^aits bin Sa'ad menceritakan kepada lorni dari Uqail, dia berkata,

Ibnr-l Syihab mengatakan, Unr.rah bin Az-Zubair mengabarkan

kepadaku bahwa Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anhu,
berkata, "Rasulullah # dar, Abu Bakar menggunakan seorang pria

Bani Ad-Dail sebagai penunjuk jalan, padahal dia memeluk agama

kafir Quraisy. Mereka berdua menyerahkan her,van funggangannya
pada pria itu, dan berjanji bertemu di gn Tsaur tiga hari malam

kemudian."

Pendapat ini dikemukakan oleh Aslnbur Ra'yt, Malik, Ats-

Tsauri, dan Ahmad. Kami tidak mengeftahui pendapat yang

menyalahinya. Abu Daud meriwayatkan keterangan ini dari hadits
Suwaid bin Qais, "Rasulullah $ mengfnmpiri kami. Tidak

berselang lama, seorang pria membeli beberapa celana panjang
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kepada kami. Dan di sana terdapat seorang pria lain yang sedang

menimbang dengan imbalan. Rasulullah $ berkata, 'Timbanglah

dan manbpkanlah'. "

Cabang: L^arangan Menggunakan Jasa Tukang Ramal
dan Tulong Ratap

Idak boleh menyeua seseorang unfuk meratap dan

menye$ra jasa fukang ramal, seperti horoskop, analogi rekam

jejak, telepati, dan mendatangkan arunh. Dua perbuatan ini

termasuk maksiat yang dilarang, ddak halal, dan tidak boleh

menjadikann5n sebagai banfuan. Jadi, menggunakan jasa dua

orang ini atau memakainya termasuk maksiat dan tolong-

menolong dalam dosa dan permusuhan.
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