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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala fuji milik Allah swt, yang atas karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan buku ini. S}alawat dan salam 

semoga  tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw, 

kepda keluargnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya 

secara keseluruhan.   

 Belakangan ini ramai sekali sitem ekonomi shariah 

diperbincangkan, di seluruh lapisan masyarakat tidak 

terkecuali Islam atau buakan Islam. Bahkan menjadi kajian 

dikalangan akademisi, dan diskusi para ekonom. Tidak 

hanya itu, sistem ekonomi shariah menjadi disiplin ilmu 

tersendiri. Kampus yang latar belakang Islam, membagi 

kajian sistem shariah pada prodi Ekonomi Shariah, dan 

Hukum Ekonomi Shariah.  

  Secara tekstual, atau keilmuan, sistem ekonomi 

shariah sudah banyak dipelajari oleh santri di seluruh 

dunia. Di pondok pesantren sistem shariah akan ditemukan 

dalam kitab-kitab fiqih. Seperti Fath al-Qarib, Fath al-
Mu’in dan kitab fiqih lainnya. Namun kitab ini rata-rata 

berbahasa arab yang tidak semua orang bisa membacanya, 

apalagi memahami.  

 Setelah gencar sistem shariah menjadi perhatian, baru 

lahirlah buku-buku karya berbahasa Indonesia membahas 

shariah. Hal ini membawa angin segar kepada orang yang 

tidak memahami bahasa arab untuk belajar sistem ekonomi 

shariah. Uniknya lagi, kampus yang tadinya tidak berlatar 

belakang Islam pun berusaha membuka prodi shariah. Hal 

ini boleh jadi dilatar belakangi oleh pandangan, bahwa 

kajian shariah sangat menarik, dan pasti laku dipasaran. 

  Sungguhpun sekarang buku-buku yang berbicara 

sharaih sudah banyak di pasaran, tidak ada satu bukupun 
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yang secara khusus membahas istilah-istilah shariah. Ini 

tentu menjadi masalah bagi orang yang akam mempelajari 

sistem shariah. Bagi orang yang latar belakang Islam, 

apalagi bisa bahasa Arab, tidak begitu kesulitan dalam 

memahami istilah tersebut. Hal ini akan berbeda bagi 

orang kebalikan, yakni bukan latar belakang bahasa Arab. 

Jika yang latar belakang bahasa Arab saja sedikit kesulitan, 

apalagi orang yang tidak pernah berlatang belakang bahasa 

Arab.   

 Kondisi tersebut di atas, menggiring penulis untuk 

membantu orang-orang yang akan mempelajari sistem 

ekonomi shariah yang dituangkan pada sebuah buku yang 

ada di hadapan pembaca. Buku yang ada dihadapan 

pembaca dengan bahasa yang sederhana sangat membantu 

bagi orang-orang yang akan mempelajari sistem ekonomi 

shariah.  

 Kelebihan buku ini, selain dituangkan dengan bahasa 

yang sederhana, singkat dan padat, juga menguraikan 

shariah dari hal yang paling dasar. Salah satu hal yang 

paling dasar yang penulis tuangkan dalam buku ini, 

menguraikan shariah dari akar kata, selanjutnya pengertian 

secara istilah. Dengan demikian pembaca akan tahu akar 

kata dan istilah yang digunakan dalam sistem ekonomi 

shariah.  

 Harapan penulis semoga buku yang ada di hadapan 

saudara dapat memberikan kontribusi kepada orang-orang 

yang akan mempelajari sistem ekonomi shariah, dan 

masyarakat secara umum.  

 

                          

                      Penulis   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Setelah terbukti sistem ekonomi shariah kuat dari 

hantaman krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kini 

sistem ekonomi shariah mulai dilirik. Para ekonom dan 

ilmuwan berusaha mengkaji sistem ekonomi shariah 
bahkan ekonomi shariah menjadi disiplin ilmu tersendiri. 

Uniknya lagi sistem ekonomi shariah yang diyakini prodak 

Islam, tidak hanya dipelajari oleh orang Islam, orang di 

luar Islam pun ikut serta melirik, bahkan menggunakan 

juga sistem shariah.  

Kata shariah di Indonesia terus bergulir, laksana air 

mengalir menembus keseluruh sendi-sendi kehidupan. 

Lebel-lebel shariah di Indonesia bermunculan di mana-

mana, walaupun menempel pada konvensional. Entah 

hembusan angin dari mana, begitu cepat kata shariah di 

Indonesia laksana peluru yang melesat dari senapan, cepat 

dan pasti menuju sasaran.    

Kepercaraan masyarakat terhadap sistem shariah tidak 

diragukan lagi. Masyarakat yang sudah bertahun-tahun 

menaruh hati terhadap sistem konvesiol, sekarang mulai 

pindah kelain hati (shariah). Padahal tidak ada paksaan dari 

manapun untuk menggunakan sistem shariah. Namun 

kecenderungan kepada shariah semakin hari semakin kuat. 

Boleh jadi kondisi ini disebabkan sejarah sistem ekonomi 

shariah yang tangguh dihantam badai krisiss yang terjadi 

pada 1997. Pada tahun itu, krisis moneter melanda belahan 

dunia termasuk Indonesia. Hal ini berhimbas pada 16 Bank 

dilikudasi. Sementara Bank Muamalat yang menggunakan 
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sistem shariah tetap berdiri kokoh. Hal ini tentu menjadi 

dayatarik tersendiri bagi Bank lain.  

 Entah di Indonesia mayoritas muslim, atau karena 

sistem shariah dapat menjawab persoalan ekonomi, yang 

jelas sistem ekonomi shariah diadopsi oleh setiap Bank di 

Indonesia. Hampir setiap Bank di Indonesia di samping 

menggunakan sistem konvensional, juga ada porsi 

menggunakan sistem shariah. Kampus-kampus yang 

tadinya tidak ada prodi ekonomi shariah sekarang ikut 

jualan. Anehnya lagi prodi ekonomi shariah ini laku di 

pasaran. Dari sisi bisnis ini sangat menguntungkan.  

 Sistem ekonomi shariah adalah sistem Islam, dan 

Islam tidak dapat dipisahkan dengan bahasa Arab. 

Demikian juga dengan sistem ekonomi shariah banyak 

menggunakan istilah Arab. Hal ini tentu kesulitan 

memahami istilah-istilah sistem ekonomi shariah bagi 

orang yang tidak berlatar belakang agama Islam, atau 

sekurang-kurangnya mempelajari bahasa Arab. Sementara 

sistem ekonomi shariah sekarang dipelajari lintas agama. 

Orang-orang pada umumnya sistem ekonomi shariah, 

bukan dipandang sebagai sistem Islam, apalagi agama. 

Pada umumnya beranggapan disiplin ilmu tersendiri. 

Kondisi ini akan mempersulit bagi orang yang tidak 

memahami dasar-dasar shariah. Untuk itu, hemat penulis 

sangat dibutuhkan, buku yang secara spesipik membahas 

dasar-dasar sekaligus istilah-istilah shariah yang 

digunakan. 

 Dari latar belakang tersebut di atas, penulis berusaha 

kerasa untuk membantu orang-orang yang akan belajar 

sistem shariah yang dituangkan dalam sebauah buku yang 

ada dihadapan pembaca. Penulis berharap dari buku ini 

banyak orang terbantu, khususnya bagi orang yang akan 

mempelajari sistem ekonomi shariah. Di dalam buku, 
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selain membahas shariah, juga membahas muamalah. 

Dengan demikian para pemabaca dapat memetakan, antara 

shariah dan muamalah.   

 Buku ini bersifat pengantar, karenanya dalam buku ini 

tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang sistem ekonomi 

shariah. Penulis akan lebih menitik beratkan pada istilah-

istilah yang digunakan dalam sistem ekonomi shariah. 

Dalam urainnya penulis selalu berangkat dari sisi 

kebahasaan, selanjutnya dari sisi istilah shariah.  

 

B. Definisi Shariah dan Muamalah 

Shariah dan Muamalah satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Untuk itu, tidak lengkap rasanya jika 

membahas shariah tidak mencolek muamlah. Shariah dan 

muamalah laksana air teh, yang sulit dipisahkan mana 

airnya mana tehnya, karena dia sudah menyatu (mukhalit{). 
Namun secara teoritis dapat kita bedakan antara muamalah 

dan shariah. untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan penulis 

uraikan satu demi satu.  

 Muamalah dalam arti luas (etimologi) difahami 

interaksi sosial
1
. Adapun dalam arti sempit (terminologi) 

muamalah diartikan hukum-hukum dunia yang berkaitan 

dengan manusia, seperti jual beli, perdagangan, peradilan, 

sosial dan sebagainnya. Dari basa aslinya muamalah 

bermakna luas, sebagaimana yang telah penulis paparkan 

di atas, yakni setiap yang sifatnya interaksi sosial dapat 

dikatakan muamalah. Kata muamalah sendiri berasal dari 

akar kata ‘a>ma>la yu’amilu, mu’a>malatan. Secara harfiah 

kata muamalah dapat difahami saling bekerja dua orang 

atau lebih. Kata mu’amalah yang maknanya begitu luas, 

setelah masuk ke-Indonesia mengalami penyempitan arti. 

                                                           
 

1
Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta:1999),h 
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Muamalah di Indonesia identik dengan ekonomi, bahkan 

muamalah menjadi nama sebuah perbankan, yakni Bank 

Muamalat.  

 Adapun shari’ah berasal dari akar kata shara’a, 
yashra’u, sharan (شرع يشرع شرعا) yang dalam artian 

kebahasaan bermakna undang-undang, aturan
2
. Sementara 

secara terminologi Islam yang dimaksud dengan shariah 

aturan Allah swt yang disamapaikan oleh Nabi Muhammad 

saw. Dengan demikian jika digabungkan dua kata di atas, 

yakni shariah muamalat/muamalah dapat diartian hukum 

civil atau hukum perdata dan hukum dagang
3
. Dua kata 

tersebut, yakni muamalah, dan shariah secara sederhana 

dapat difahami, kajian muamalah lebih melihat pada 

prilaku individu terhadap individu, individu terhadap 

masyarakat, masyarakat terhadap individu, atau 

masyarakat terhadap masyarakat. Sementara sharaih 

merupakan seperangkat aturan untuk mengatur muamalah.  

 Ruang lingkup shariah sangatlah luas, mencakup 

segala aturan hidup manusia, baik berhubungan dengan 

penciptannya, maupun dengan manusia dan lingkungannya. 

Bahkan shariah juga mengatur bagaimana sebaiknya kita 

hidup dengan makhluk Allah swt yang berada di dimensi 

lain (Ghaib). Kajian shariah dituangkan secara utuh pada 

disiplin fiqih
4
. Shariah yang mengatur hubungan makhluk 

dengan penciptanya lebih populer disebut disebut 

ubudiyah. Sementara shariah yang mengatur kehidupan 

makhluk dengan makhluk populernya disebut muamalah.   

                                                           
 

2
Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT 

Hidakarya Agung,1999).h.194 
3
Lihat Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar (Yogya 

Karta: Yudistira:1984),h.500 

 
4
Salah satu disiplin ilmu yang mengatur manusia cara 

menyembah Tuhan, berhubungan dengan makhluk Tuhan  
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 Di Indonesia kata shariah mengalami penyempitan 

sebagaimana muamalah, yakni identik dengan ekonomi. 

Tidak berlebihan, untuk Indonesia, ketika orang 

mengatakan shariah, identik dengan sistem ekonomi Islam. 

Orang Indonesia mengatakan ekonomis shariah, dan tidak 

mau mengatakan ekonomi Islam. Hal ini boleh jadi, ketika 

disebutkan ekonomi Islam ada golongan yang 

termarjinalkan. Penggunaan kata ekonomi shariah terkesan 

umum, bukan produk Islam. Sehingga orang di luar islam 

pun ikut mengkaji, bahkan melaksanakan. Berbagai kajian 

tentang ekonomi shariah bermunculan. Tidak hanya itu, 

ekonomi shariah menjadi masuk ke kampus-kampus, dan 

menjadi sebuah fakultas, yaitu fakultas ekonomi shariah. 

Begitu juga asusransi, perbankan menawarkan kepada para 

nasabahnya tentang konsep ekonomi shariah. Ekonomi 

shariah dilirik bukan sebuah tren, atau karena mayoritas 

muslim, melainkan satu bukti, bahwa ekonomi shariah 

sanggup eksis tatkala ekonomi sedang lesu menghadapi 

krisiss moneter. 

 Pada akhir 2006 angin krisiss moneter berhembus ke 

Indonesia, yang berdampak pada enam belas bank 

dilikudasi. Di tengah perbankan sedang carut marut bank 

muamalat tetap segar. Sistem shariah yang digunakan bank 

Muamalat, laksana pohon yang tinggi dengan akar 

menghujam kebumi. Sekalipun angin krisiss meniup sangat 

kencang, tetap berdiri. Sistem shariah pada saat itu laksana 

batu karang yang dihantam gelombang ombak, dan tetap 

kokoh. Sementara sistem kavitalis yang sudah lama 

bercokol di Indonesia dan sanggup menggusur ekonomi 

kerakyatan ternyata tidak sanggup menghadapi krisiss 

yang berkepanjangan.  

 Sistem shariah laksana pragawati yang sedang berjalan 

di atas panggung mempromosikan sebuah busana. Dengan 
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tenang tapi pasti, dan terus berjalan. Orang-orang di 

sekitar termasuk ekonom terperangah dan kagum. Diam-

diam, pelan tapi pasti para ekonom dan ilmuwan mengkaji, 

dan menerapkan sistem ekonomi sharaih.  

 Sistem ekonomi kavitalis yang dulu besar kepala, 

karena dapat mengalahkan ekonomi komunis kini harus 

berhadapan dengan sistem ekonomi shariah, yang kian hari 

kian berkembang. Hampir di setiap lembaga sekarang 

menggunakan sistem shariah.  

 Di bawah ini akan penulis paparkan tentang ekonomi 

shariah. Namun dalam pemaparannya tidak bersifat 

mendetil, karena tulisan ini hanya bersifat pengantar, yang 

bertujuan untuk mempermudah orang mengenal ekonomi 

shariah.     
 



 
 

7 

BAB II 

MUAMALAH DAN SHARIAH 

 

 

 

A. Muamalah dan Shariah 

 Muamalah dilihat dari jenisnya dapat dibagi menjadi 

al-Buyu>’, al-Riba>, al-Ghara>r , al-khiya>r, al-Salam, al-Rahn, 
al-Hijr,al-S}ulh, al-Hawa>la>h, al-Z}iman, al-Kafalah, al-
Shirkah, al-Wakalah al-Iqra>r, al-Ariah, al-Ghasab, al-
Shuf’ah, al-Qiradh, al-Masaqa>h, al-Ijarah, al-Ju’alah, al-
Muh}a>barh, Ahya< al-Maut, al-Wakaf, al-Hibah, al-Luqat}ab, 
al-Laqit} al-Wadi>ah. Semua bagian tersebut di atas, masuk 

pada kreiteria muamalah. Namun secra subtansi ada yang 

masuk pada muamalah murni, ada juga yang masuk pada 

muamalah bisnis. Kedua muamalah tersebut di atur oleh 

shariah. Untuk bidang bisnis, atau ekonomi yang 

didasarkan shariah terkenal dengan sebutan ekonomi 

shariah. Sementara muamalah murni yang sebenarnya 

masuk pada hukum positif, tidak memiliki sebutan lain 

kcuali sebutan muamalah atau shariah saja.  

 Shariah secara bahasa diartikan aturan. Adapun dalam 

istilah fiqih, shariah diartikan seperangkat aturan yang 

telah Allah swt tetapkan, baik menyangkut hubungan 

manusia dengan manusia, bisnis, hukum pidana dan 

perdata, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Di Indonesia shariah mengalami penyempitan arti, yakni 

sebutan untuk sistem ekonomi. Ketika orang berbicara 

shariah, tergambar di benaknya ekonomi shariah. Sehingga 

terkesan shariah hanya berlalu pada ekonomi. Padahal 
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segala kehidupan itu harus mengikuti shariah. Bukankah, 

manusia sebagai khalifah1. Sebagaimana firmannya:  

                    

   

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi." (al-Baqarah:30) 
 
 Manusia dengan sebutan khalifah harus menjalankan 

shariah dalam segala kehidupannya. baik kehidupan 

sendiri, sosial, dan kehidupan beribadah.  

 Ekonomi salah satu disiplin ilmu yang mempelajari 

segala kebutuhan manusia yang sifatnya materi. 

Kebutuhan materi manusia harus dipenuhi, karena 

memenuhi kebutuhan materi bagian dari fitrah manusia. 

Bukankah al-Qur’a>n sendiri menyebut manusia al-Bashar, 
selain al-Insa>n, al-Na>s dan Bani Adam. Al-Bashar artinya 

kulit, manusia disebut al-Bashar karena manusia yang 

nampak kulitnya sekalipun ia berbulu. Hal ini berbeda 

dengan hewan, hewan yang selalu nampak bulunya, 

sekalipun dia punya kulit.  

 Dengan kulit manusia bisa merasa, sesuatu itu kasar, 

halus dan sejenisnya. Dengan kulit juga manusia bisa 

merasakan enak, segar, dan bahagia. Terpenuhi kebutuhan 

bashar manusia bisa menjadi bahagia. Dengan sebutan al-
Bashar, dapat difahami manusia memiliki kebutuhan 

materi, dan kebutuhan materi manusia dipelajari oleh 

                                                           
1
 Khalifah adalah pengganti, atau wakil Allah swt di bumi  
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dipsiplin Ilmu Ekonomi. Namun dalam Islam kebutuhan 

materi manusia tidak hanya mendatangkan kebahagian 

saja, melainkan harus mendatangkan ketentraman. Di 

sinilah fungsi shariah mengatur segala kehidupan manusia 

termasuk cara memenuhi kehidupannya, agar selain dapat 

membahagiakan juga dapat menentraman jiwa.  

 Dalam memenuhi kebutuhan hidup didasarkan shariah, 

dengan sendirinya manusia mendapatkan dua keuntungan, 

yaitu; ketentraman kedua kesenangan, bahkan kepuasan. 

Inilah yang membedakan sistem ekonomi shariah dan 

kapitalis. Di bawah ini akan penulis uraikan muamalah 

yang didasarkan shariah, seperti yang telah penulis 

paparkan di atas. Baik menyangkut muamalah pada sistem 

ekonomi maupun muamalah murni.  

 

B. Jenis-jenis Muamalah berdasarkan shariah 

 

a. Al-Buyu >’ 

 Al-Buyu >’ bentuk jama dari bai’ yang secara bahasa 

dapat diartikan tukar menukar sesuatu. Adapun dalam 

terminologi fiqih bermakna, tukar menukar harta yang 

dapat digunakan disertakan ijab dan qabul
2
. Secara spesifik 

tidak dijelaskan barang yang ditukarkannya. Namun 

sejalan dengan perkebangan zaman, setiap negara memiliki 

alat tukar dengan nilai tertentu yang telah disepakati, bisa 

berbentuk emas, perak, bahkan kertas. Dulu sebelum 

diketemukan alat tukar-menukar, manusia menggunkan 

sistem barter. Hal ini tentu sedikit menemukan kesulitan, 

karena tidak semua barang yang diinginkan bisa dengan 

mudah ditukar dengan benda yang kita miliki.   

                                                           
2
 Lihat Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-Akhyar, 

(Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.229   
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Islam sejak keberadaanya sudah mengatur masalah tukar-

menukar. Tidak hanya itu, mengatur juga bentuk-bentuk 

tukar menukar yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ini 

merupakan kontrol sosial, karena dalam dunia tukar 

menukar atau jual beli rawan dengan pemerasan, 

pemaksaan dan keuntungan yang berlebihan. Jual beli 

dalam Islam, bukan bertujuan untuk mengeruk dan 

mengumpulkan harta yang banyak, melainkan sebuah 

solusi dalam kehidupan sosial.  

 Jual beli dalam Islam dipandang sebagai ibadah, yang 

beroriantasikan keridhaan Allah swt. Dalam jual beli, jika 

berorientasikan keridhaan Allah swt, berdampak pada 

kemaslahatan bersama. Terciptalah adil dalam 

kemakmuran, makmur dalam keadilan.  

 Dalam sistem ekonomi shariah, bukan dibentuk oleh 

manusia yang serba keterbatasan. Namun sistem ekonomi 

shariah dibentuk Allah swt sebagai pencipta manusia, dan 

tahu betul karakter manusia. Salah satu bukti sistem 

ekonomi shariah dibentuk oleh Allah swt, tertulis di dalam 

al-Qur’an. Sebuah kitab yang diyakini wahyu dari Allah 

swt.  

 Dasar hukum jual beli (bai’) adalah al-Qur’a>n al-Hadis 
dan Ijma>’. Ayat al-Qur’a>n yang membolehkan jual beli 

yaitu surat al-Baqarah ayat 227: 

              

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...”3 

                                                           
 

3
Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. 

Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, 
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 Sementara hadis yang dijadikan dasar jual beli, hadis 

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari>, Muslim, Imam Ahmad 

bin Hanbal, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Hadis tersebut 

berbunyi; (البيعان ابخليار). Dari teks al-Qur’an dan al-Hadi 

tersebut difahami oleh para ulama, dan hasil dari 

pemahamannya yang disepakati bersama disebut ijma, dan 

dijadikan dasar hukum.   

 Di dasarkan ijma ulama secara garis besar barang yang 

diperbolehkan diperjual belikan adalah; Pertama jual beli 

benda yang dapat disaksikan. Kedua jual beli yang 

ditangguhkan, yang sebutkan hanya sifat-sifatny saja. 

Ketiga jual beli barang yang dimiliki. Baik jual beli yang 

dapat disaksikan, ditangguhkan, dimiliki semua barangnya 

bermanfaat dan suci.  

 Jika dalam jual beli tidak memenuhi kriteria yang 

disebutkan di atas, jual belinya dapat dikatakan tidak sah. 

Misalnya jual beli barang yang tidak dapat disaksikan, atau 

tidak disebutkan sifat-sifatnya. Begitu juga jual beli barang 

yang tidak dimiliki, misalnya menjual burung yang sedang 

terbang di alam. Termasuk jual beli yang tidak dianggap 

sah adalah jual beli najis.  

 Sah dan tidaknya jual beli selain dititik beratkan 

kriteria benda juga pada akad. Misalnya, seseorang 

membeli atau menjual najis (kotoran ayam) dengan akad 

jual atau beli, maka jual beli tersebut tidak dianggap sah. 

Hal ini berbeda jika dalam akadnya bukan jual beli, 

misalnya bayar jasa itu baru dianggap sah. Sebagai contoh 

                                                                                                                    
tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi 

dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba 

nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab 

zaman jahiliyah. 
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seseorang membeli kotoran ayam dengan akad bayar jasa, 

maka sah sebagai bayar jasa. Namun jika akadnya beli atau 

jual dihukumi tidak sah dan haram.    

 

b. Al-Riba> 
 Riba dalam artian kebahasaan difahami lebih (al-
Ziadah). Adapun secara istilah difahami menukar sesuatu 

benda yang sejenis dengan ukurang yang beda, yakni salah 

satu bedanya lebih, bukan keduanya
4
. Riba dihukumi 

haram, argumen yang dibangun tentang haramnya riba 

adalah surat al-Baqarah ayat 227.  

 Pada fiqih klasik, riba selalu dicontohkan dengan emas 

dan perak. Tukar menukar emas atau perak yang salah 

satunya lebih. Misalnya A memiliki emas 10gr dan B 15gr, 

ketika A dan B saling menukar A menukarkan emas yang 

10gr miliknya dengan B yang memiliki 15gr, kelebihan 5gr 

difahami riba. Jika demikian sistem barter jika dilakukan 

satu jenis, dan salah satunya ada yang lebih, maka 

dihukumi riba. Hal ini berbeda jika dilakukannya sama 

dalam ukuran, atau berbeda dalam ukuran tetapi beda jenis. 

Misalnya seseorang menjual emas dengan emas, dan salah 

satu emas tersebut lebih seperti yang telah penulis 

paparkan di atas. Kelebihan bisa banyak, bisa juga sedikit.  

Boleh juga beli daging dengan binatang, misalnya daging 

kambing dibeli dengan kambing, atau diging sapi dibeli 

dengan sapi. Itu semua dapat dihukumi riba
5
.  

 Bicara riba, sepertinya sangat rumit, misalnya riba 

tukar menukar barang seperti tersebut di atas. Lebih rumit 
                                                           

4
Lihat Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-Akhyar, 

(Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.246   

Lihat  
5
Lihat Lihat Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-

Akhyar, (Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.248   
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lagi makanan pokok, misalnya menukar beras dengan 

beras, atau pinjam beras dibayar beras. Secara kasat mata 

meminjam beras dibayar sekalipun harga dan ukurannya 

sama, tetapi jenis bisa berbeda. Kondisi ini sering 

dilakukan oleh orang-orang kampung, ketika mereka tidak 

punya beras, kemudian pinjam ke tentangnya, selanjutnya 

diganti dengan beras yang ukurannya sama, sementara 

nilainya bisa berbeda. Jika demikian tanpa disadari sudah 

melakukan riba.  

 Lebih jelasnya akan penulis paparkan pembagian riba. 

Hal ini agar dapat memudahkan pembaca dalam 

memahami riba. Sehingga jika ada yang melakukan riba, 

kita dapat meilihat riba apa yang dia lakukan. Masuk pada 

riba yang berat, sedang atau ringan. Secara umum riba 

haram, tetapi jika dilihat dari kelompoknya, dapat diketahu 

tingkat dosannya. Namun bukan berarti melakukan riba 

yang ringan tidak bermasalah, semaunya bermasalah, 

karena dosa kecilpun jika dilakukan terus menerus akan 

menjadi dosa besar.  

 Dilihat dari bentuknya riba dapat dibagi menjadi 

empat; pertama riba fadhli, kedua riba qardhi, ketiga riba 

yad, kelima riba nasa. Riba fadhli yaitu menukarkan dua 

benda yang sejenis dengan nilai tidak sama. Misalnya 1 kg 

gula Rp. 10.000 ditukar dengan harga gula Rp. 15.000. 

Riba qardhi yaitu dihasilkan dari pinjaman. Yakni 

seseorang yang meminjamkan uang menentukan syarat. 

Misalnya jika dia meminjamkan uang Rp. 10.000 

mensyaratkan kedapa peminjam untuk menggantikan Rp. 

15.000. Riba yad, yaitu meninggalkan tempat transaksi 

(akad) sebelum benda diterima, karena kurang syarat. 

Adapun riba nasa> yaitu menukarkan dua jenis benda atau 

meminjamkan sesuatu, ketika ada keterlambatan 

ditetapkan denda. Misalnya seseorang meminjam uang Rp. 
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100.000 yang harus dibayar pada tgl tertentu, tetapi jika 

ada keterlambatan bayar bisa membengkat Rp. 150.000. 

Pada masa jahiliah riba nasa> sering dipraktekan, 

dampaknya terjadi kemelaratan bagi yang berhutang. Riba 

ini tidak hanya dibenci oleh umat Islam, seorang filosuf 

Yunani bernama Aristoteles sangat membencinya
6
.     

 Setelah membaca kriteria riba tersebut di atas, 

melahirkan suatu pertanyaan, “bagaimana dengan bank?”. 

Apakah bank masuk pada salah satu kriteria tersebut di 

atas?. Untuk menjawab persoalan ini, penulis akan 

membagi prilaku seseorang meminjam uang didasarkan 

kebutuhannya.  

 Secara umum ada orang yang meminjam uang karena 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dilain pihak ada 

orang yang meminjam uang karena untuk kebutuhan 

produksi (usaha). Meminjam uang yang bersifat konsuntif 

masuk pada riba nasiah/nasa>. Sementara meninjam uang 

yang bersifat produksi masuk pada riba fahdli. Pada riba 

fadhli terjadi perdebatan ulama. Ada ulama yang 

membolehkannya, dan ada ulama yang tetap 

mengharamkannya.  

 

c. Al-Ghara>r  
 Al-Ghara>r  secara bahasa dapat diartikan tipuan. 

Dalam istilah fiqih diartikan tipuan dalam jual beli
7
. Al-

Ghara>r  kedudukan dalam hukum Islam sejenis dengan 

riba, yaitu haram. Jika dirinci yang termasuk pada al-

Ghara>r banyak sekali. Apapun yang sifatnya penipuan 

                                                           
6
 Lihat Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar (Yogya 

Karta: Yudistira:1984),h.528  
7
 Lihat Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-Akhyar, 

(Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.249   
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dalam jual beli dapat dikatakan al-Ghara>r. Bentuknya bisa 

takaran, ukuran, dan timbangan. Bisa juga kamuplase, 

yakni barang yang bagus disimpan di atas benda yang 

jelek, kemudian ketika dijual dicampur dengan harga yang 

sama. al-Ghara>r dalam timbangan, takaran, dan meteran 

yang penjual gunakan tidak sama ukurannya dengan 

ukuran pada umumnya.  

 Pada zaman modern tingkat rendah, al-Ghara>r sering 

terjadi pada jumlah barang dan catatan tidak sama. 

Misalnya, dalam cacatan tertulis A-Z, sementara ada 

barang D yang tidak dimasukan, dan dilakukan dengan 

kesengajaan. Hal ini sering kali terjadi di pasar modern, 

dan tradisional. Pada umumnya penjual atau kasir 

menuliskan barang tertentu, namun dalam kenyataanya 

tidak ada. Jika pembeli tidak jeli, tidak akan ketahuan, 

karena hal ini sering dilakukan ketika belanja banyak.  

 Suburnya al-Ghara>r dilatar belakangi oleh pemahaman 

bahwa, dalam bisnis jika jujur tidak akan dapat untung 

(laba), atau bisa namun sedikit. Secara kasat mata sistem 

ekonomi dengan tolak ukur al-Ghara>r  dapat membawa 

laba yang besar. Namun secara esensi sebenarnya orang 

yang berbisnis dengan melakukan al-Ghara>r  sudah 

mengubur kakinya sendiri. Sebab pada mulanya 

menguntungkan, tetapi jika kelakuan al-Ghara>r  sudah 

diketahui maka konsumen akan kabur semua. Alhasil 

dikemudian hari mengalami kerugian yang luar biasa. Al-
Ghara>r  juga dapat merugikan sosial yang berkepanjangan. 

Bahkan bisa membunuh satu generasi.  

 Al-Ghara>r dapat dikatakan pekerjaan munafik yang 

dapat merusak sistem kehidupan khususnya pada dunia 

bisnis. Al-Ghara>r terlihat tidak merugikan siapapun, 

padahal sebenarnya merugikan semuanya. Hal ini sama 

dengan munafik, yang selalu mengatakan membuat 
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kemaslahatan, padahal pada hakikatnya membuat 

kerusakan. Sebagaimana disinggung dalam surat al-

Baqarah ayat 11: 

                       

       

“dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi8”. Mereka menjawab: 
“Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan 
perbaikan.” 
 
 Orang munafik sejak dulu menjadi musuh besar dalam 

islam, sampai al-Qur’a>n khususnya surat al-Baqarah 

menggunakan sebelas ayat dalam menggambarkan 

munafik. Sementara menggambarkan kafir hanya dua 

ayat
9
. Ini artinya betapa berat musuh munafik. Hal ini 

dapat difahami, karena munafik tanpaknya berbuat baik, 

padahal membuat kerusakan. Munafik diistilahkan pandai 

main minyak di atas air, manis ketika berhadapan belik 

belakang lain bicara.  

 Jika munafik termasuk musuh besar, maka orang yang 

melakukan al-Ghara>r juga termasuk musuh besar dalam 

sistem ekonomi sharaiah. Munafik (al-Ghara>r) menjual 

kesesatan dengan petunjuk (keuntungan). Dia merasa 

menang padahal dia sebenarnya sudah kalah. Banyak sekali 

dijumpai dalam dunia bisnis sifat munafik berurat berakar, 

                                                           
 

8
Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti 

kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk 

memusuhi dan menentang orang-orang Islam. 

 9
Lihat Al-Baqarah  
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bahkan mendarah danging. Al-Ghara>r  bisa berbentuk 

kalimat, misalnya barang ini bagus, padahal jelek. Bisa 

juga dengan teknis agar pembeli melihat sesuatu yang 

buruk dipandang menjadi baik. Penggunaan pormalin dapat 

masuk pada katagori al-Ghara>r, karena dengan jenis 

pormalin barang yang dijual yang semestinya busuk 

menjadi awet. Beras yang sebenarnya butek, terlihat cerah. 

Demikian juga dengan makanan yang memikat, tetapi 

membahayakan. Misalnya jajanan anak-anak terlihat 

memikat anak-anak tetapi membahayakan. Demikian juga 

dengan jual beli yang di-iming-imingi hadiah dengan 

tujuan hanya menarik konsumen.  

 Setelah melihat makna dari al-Ghara>r, sepertinya 

sistem ekonomi yang ada di sekitar kita sudah masuk pada 

al-Ghara>r. Para penjual sudah tidak meng-indahkan lagi, 

kesehatan, keselamatan pembeli, yang dia fikir hanya 

keuntungan. Jika hal ini dibiarkan, maka lambat laun 

kerusakan sistem dan kehidupan manusia menjadi rusak.  

 

d. al-khiya>r 
 al-Khiyar secara bahasa dapat diartikan pilihan. Dalam 

konteks ekonomi shariah yang dimaksud dengan khiyar 

adalah pilihan penjual dan pembeli dalam bertransaksi, 

baik memilih tempat, memilih barang, atau memilih 

sharat
10

. Khiyar majelis, artinya penjual dan pembeli 

menentukan tempat untuk bertransaksi. Sementara khiyar 

barang, artinya penjual dan pembelih menentukan pilihan 

barang. Demikian juga dengan khiyar sharat, penjual dan 

pembeli menentukan sharat dalam transaksi.  

                                                           
 

10
Lihat Lihat Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-

Akhyar, (Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.251   
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 Al-Khiyar dapat dilakukan jika keduanya belum 

terpisah. Jika sudah berjauhan, maka tidak bisa. Setalah 

transaksi selesai, ketika barang yang telah ditentukan 

diketemukan cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, 

maka pembeli boleh mengembalikan. Ternyata dalam 

sistem ekonomi shariah sangatlah hati-hati. Segala 

kemungkinan sudah disiapkan. Sebelum kita mengenal 

managamen risiko, Islam sudah mengajarkan kehati-hatian. 

Wujud kehati-hatian dalam bisnis Islam mengatur segala 

yang sedang dan akan terjadi. Dalam jual belis Islam 

melarang keras sesuatu yang tidak jelas. Tidak hanya 

prilaku bisnis, melainkan akadpun menjadi perhatian.      

 Al-Khiya>r dapat dikelompokan menjadi empat bagian; 

pertama al-Khiyar Majelis, yakni penjual dan pembeli 

boleh memilih dua hal (meneruskan atau membatalkan jual 

beli), selama keduanya masih berada ditempat jual beli. Al-
Kiyar Majelis boleh disegala jual beli. Kedua al-Khiya>r 
Sharat, yaitu diadakan syarat ketika akad oleh keduanya, 

yakni penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka. Al-
Khia>r Sharat ukuran maksimal tiga hari tiga malam. Ketiga 

al-Khiya>r al-Aib, dalam al-Khiya>r ini pembeli boleh 

memilih untuk minta ganti, atau mengambil uang kembali, 

ketika barang barang yang dibelinya cacat. Tentu benda 

yang cacat bukan akibat keteloderan pembeli, melainkan 

bawaan dari tangan penjual. Ke empat al-Khiya>r al-Ru’yat, 
yakni pembeli mau membayar benda tersebut setelah 

dilihat, atau membatalkan setelah dilihat.    
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e. al-Salam 

 Al-Salam secara harfiah diartikan tunduk, atau 

pasrah
11

. Sementara al-Salam dalam istilah fiqih diartikan 

membeli sesuatu dengann hanya menyebutkan sifat-siafat 

barang. Artinya barangnya belum ada, tetapi uangnya 

sudah diberikan terlebih dahulu. Pembeli barang hanya 

menyebutkan sifat-sifat barang yang akan diterimaya. 

Adapun penjual sudah menerima uang seharga harga 

barang. Al-Salam dapat dikatakan sah jika disertai dengann 

ijab dan kabul
12

. Argumen yang dibangun oleh ulama 

tentang kebolehan al-Salam didasarkan pada al-Qur’a>n 

surat al-Baqarah 282
13

: 

                    

                    

                 

                    

                                                           
11

 Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: 

Hidakarya Agung:1999) 
12

 Lihat Ibnu Qasim, Taushih (Kairo: Da>r al-Fikr) h. 136   
13

 Lihat Lihat Lihat Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-

Akhyar, (Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.257   
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah14 tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 
dengann benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengann jujur. Dan persaksikanlah dengann dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua 
orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

                                                           
 

14
Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau 

sewa menyewa dan sebagainya. 

 



22 
 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 
Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu. 
 

Al-Salam bisa dianggap sah jika barang yang dipesan 

memenuhi sharat yang telah ditentukan. Di antara sharat 

tersebut adalah: pertama sifat yang disebutkan harus jelas. 

Kedua jenisnya tidak tercampur dengan jenis lain. Ketiga 

tidak bersifat yang berubah ketika dimasak, seperti madu, 

minyak. Ke empat tidak memberikan barang terlebih 

dahulu. Kelima barangnya harus jelas.  

 Adapun orang yang berpesan (almusalim fih) harus 

menyebutkan jenis dan corak barang, yang harganya tidak 

beda-beda. Artinya harganya sudah jelas. Jika barang itu 

ditimbang, maka harus menyebutkan berat kadar 

timbanganya. Selanjutnya orang yang berpesan harus 

memesan barang yang logikanya barang tersebut ada. 

Selanjutnya, orang yang berpesan harus menyebutkan 

tempat menerimaya. Demikian juga barangnya jelas 

harganya, sudah dapat diketahui bersama. Selanjutnya lagi 

antara pemesan dan orang yang menerima pesanan harus 

akad pada waktu dan tempat yang sama. hal yang tidak 

kalah pentingnya dalam pesanan tidak diperbolehkan ada 

persharatan.  
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f. Rahn 
 Al-Rahn secara etimologi diartikan tetap. Sementara 

dalam istilah fiqih al-Rahn sebuah benda yang dijadikan 

jaminan utang
15

 dengan keberadaan benda tersebut tetap 

tidak berubah. Nilai benda tersebut secara harga harus 

sepadan dengan utangnya, tidak boleh lebih apalagi 

kurang. Selain bentuknya tidak berubah, harganya juga 

tidak berubah-ubah.  

 Benda yang dijadikan jaminan bisa dijadikan 

pengganti utang, jika pemilik benda tersebut tidak mampu 

membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka 

benda tersebut dijadikan sebagai pelunasan.  Dengan 

demikian utang-piutang sudah dianggap lunas. Tidak ada 

lagi sangkutan satu dengan yang lain.  

 Benda yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan 

tidak ada ketentuan yang pasti. Namun syariat 

memberikan standar, yaitu, setiap benda yang sah 

dijadikan jual beli boleh dijadikan jaminan. Adapun ijab 

dan qabul dalam al-Rahn sangat dianjurkan. Bahkan jika 

al-Rahn tidak disertakan ijab dan qabul tidak dianggap sah.  

 Dalam al-Rahn barang yang dijadikan jaminan tidak 

diperbolehkan diambil manfaat, karena barang tersebut 

hanya bersifat jaminan. Kerusakan, barang jaminan 

tanggung jawab pemilik, kecuali keteledoran penggadai. 

Jika kerusakan penyebabnya penggadai maka tanggung 

jawab ada dipenggadai.  

 Di kampung sering terjadi penggadaian sawah. 

Selanjutnya penggadai memanfaatkan sawah. Dikelola 

diambil hasilnya, sementara pemilik tidak mendapatkan 

apa-apa. Bahkan secara ekonomi jumlah pengasilan dari 

sawah bisa senilai dengan uang yang dikeluarkan untuk 

                                                           
15

 Ibnu Qasim  
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pemilik sawah. Penggadaian yang diambil manfaatnya 

tidak dibenarkan Islam.   

 Prinsip dasar jaminan (al-Rahn), sebenarnya sudah 

tepat dilakukan oleh bank. Bank, ketika kendaraan, atau 

tanah yang dijadikan jaminan, benda tersebut masih 

ditangan pemilik. Sementara pihak bank hanya menerima 

surat bukti kepemilikan, baik kendaraan, maupun tanah. 

Hal ini meminimalisir pemanfaatan barang yang dijadikan 

jaminan oleh pihak bank. Namun akan melahirkan masalah 

baru, jika surat bukti kepemilikan oleh pihak bank 

digadaikan lagi kepihak lain. Hal ini sama saja dengan 

mengambil manfaat dari barang jaminan, walaupun tidak 

dapat dirasakan langsung oleh pemilik. Berbeda jika 

bendanya yang diambil manfaatnya, akan lebih terasa 

langsung oleh pemilik. Pemilik tidak bisa mengambil 

manfaat dari barang yang dijadikan jaminan, sementara 

penggadai dapat memanfaatkan. Hal ini berbeda 

khasusunya dengan yang dijadikan jaminan berupa surat 

kepemilikan. Pemilik barang dapat memanfaatkan barang 

yang digadaikan. Pihak bank dapat memanfaatkan surat 

kepemilikan.  

 Dalam hal ini, prinsinp dasarnya, barang yang 

dijadikan jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh 

penggadai, apapun bentuknya. Hal mengjaga 

kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang akan 

terjadi pada pemanfaatan barang yang digadaikan oleh 

penggadai adalah kerusakan. Adapun kemungkinan yang 

akan terjadi pada pemanfaatan surat kepemilikan oleh 

penggadai ketika penggadai tidak bisa menebus barang 

tersebut setelah digadaikan (pemanfaatan) kepada pihak 

lain.     
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g. Al-Hijr 
 Al-Hijr dalam artian kebahasaan adalah menahan. 

Sementara dalam artian istilah fiqih menahan harta dari 

orang-orang yang tidak mampu menggunakan harta secara 

efisien. Al-Hijr termasuk pada muamalah ekonomi yang 

didasarkan shariah.  

 Harta dalam shariah dipandang sebagai alat untuk 

mencapai keridhaan Allah swt. Untuk itu dalam 

penggunaanya pun harus diperhatikan. Jangan sampai 

dalam penggunaanya tidak membawa manfaat baik bagi 

pemilik harta, maupun sosial. Orang-orang yang 

diperkirakan tidak dapat menggunakan harta secara efisien 

harus ditahan. Maksudnya ditahan dalam penggunaan 

hartanya, lebih tepatnya dimenej.   

 Di antara orang-orang yang perlu ditahan, adalah; anak 

kecil, orang gila, orang yang menyia-nyiakan harta (al-
Safi>>h), dan muflis. Jika anak kecil, orang gila dan 

pemboros  memiliki harta, harus diamankan hartanya. Jika 

mereka sudah siap dan sanggup menggunakan hartanya 

secara efisien, maka hartanya dikembalikan lagi. Hal ini 

berbeda dengan orang muflis, yakni orang yang tidak 

memiliki harta, tetapi hutangnya banyak. Jika dia 

berhutang jangan dikabulkan, karena akan memperbanyak 

utangnya. Demikian juga dengan orang sakit yang secara 

logika tidak ada kemungkinan lagi untuk sehat.  

 Secara logika, setiap orang berhak menggunakan 

hartanya sebebas-bebasnya. Semua yang dia miliki boleh 

dipergunakan olehnya. Mau dibuang, dibelanjakan, atau 

diberikan kepada orang lain. Hal tersebut tidak akan 

pernah terjadi dalam Islam. Shariah memiliki aturan, dan 

aturan shariah khususnya dalam penggunaan harta 

berorientasi pada rmanfaat baik kehidupan pribadi maupun 

sosial. Tidak berlebihan jika dalam shariah memberikan 
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penjelasan, tidak semua orang sah jual beli. Misalnya anak 

kecil yang belum pintar (mumayiz16
) tidak disahkan jual 

beli.  

 

h. al-S}ulh 
 Al-Sulh berasal dari akar kata s}alaha yas}lusu s}uluh}an 

yang artinya manfaat, patut, layak dan sejenisnya
17

. Al-
Sulh dapat juga dikatakan memutuskan perselisihan

18
. 

Adapun al-Sulh menurut istilah fiqih suatu akad yang 

dengannya, putus permusuhan atau perselisihan
19

.  

Ketika dua orang yang sedang bersetru, satu dengan yang 

lain saling bermusuhan. A bermusuhan dengan B, dan B 

juga sama memusuhi A. Dengan berjalannya waktu, 

ternyata persetruan itu dirasakan oleh keduanya (A dan B), 

ternyata tidak memberi dampak yang positif, yang ada 

malah kemadharatan. Dari pengalaman itu, keduanya 

memutuskan untuk berdamai. Nah perdamaian ini 

termasuk pada al-Sulh. Perdamainnya bisa disebabkan oleh 

pihak ketiga yang mendaimanikan, bisa juga karena 

kesadaran diri keduanya.\ 

 Al-Sulh cakupannya luas, bisa berbentuk apa saja, 

intinya berdamai. al-Sulh, dimasyarakat popular disebut 

islah Dasar hukum al-S}ulh} adalah al-Qur’a>n dan al-Hadis. 

                                                           
16

Mumayid adalah anak keil yang sudah bisa membedakan suatu 

benda dengan benda yang lain. Misalnya jika diperintah membeli 

kerupuk dia pasti beli kurupuk, dan bukan yang lain.   
17

Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung:1999).h.219 
18

Lihat Taqi> al-Di>n Abi> al-Bakr bin Muhammad Husain, Kifayah 
al-Akhyar, (Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.270    

19
 Lihat Taqi> al-Di>n Abi> al-Bakr bin Muhammad Husain, Kifayah 

al-Akhyar, (Kairo: Da>r al-Fikr,tt) h.270  
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Al-Qur’a>n surat al-Nisa> 128 dan al-Hadis, yaitu hadis yang 

diriwayatkan oleh al-Hakim.    

                 

                  

              

            

     

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz20 atau sikap 
tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 
keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya21, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir22. Dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara 
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 

                                                           
 

20
Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz 

dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 

nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak 

mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 

 
21

Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal 

suaminya mau baik kembali.  

 
22

Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebagian 

haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun 

demikian jika isteri melepaskan sebagian hak-haknya, Maka boleh 

suami menerimanya. 
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Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
 

Al-Hadis yang dijadikan dasar al-S}ulh} adalah ( الصلح جائز بين
  .al-S}ulh diperbolehkan di antara orang muslim (المسلمين

 Dalam konteks bisnis/ekonomi Al-S}ulh secara garis 

besar dapat dibagi dua. Pertama ibra’ kedua muawadhah. 

Ibra yang dimaksud adalah meringkas atau meringankan 

haknya menjadi setengah. Misalnya seseorang yang 

memiliki utang Rp. 100.000 sama orang yang menghutangi 

boleh dibayar Rp. 50.000. sisanya, yaitu Rp.50.000 

dibebaskan, dikhlaskan oleh orang yang menghutangi. 

Adapun al-S}ulh} muawadhah menggantikannya dengan 

yang lain. Misalnya seseorang yang memberikan utang 

kepada orang lain, boleh membanyarnya dengan benda 

lain, atau diganti bukan dengan uang.    

 Al-S}ulh} dapat difahami sebagai solusi dalam 

kehidupan. Jika ada seseorang yang berhutang lantas tidak 

mampu untuk melunasinya, maka islam memberikan 

solusi. Solusi yang ditawarkan bisa ibra bisa muawadhah. 

Namun ingat ini harus diamalkan oleh orang yang 

memberikan utang. Sementara orang yang memiliki hutang 

harus tetap bertekad membayar. Al-S}ulh} sebenarnya tidak 

hanya dalam masalah hutang piutang saja. Secara umum 

al-S}ulh} masuk keranah sosial. Bagi orang yang mau 

berdamai, padahal dia dirugikan Allah menyiapkan pahala.  

 Andai saja al-S}ulh} terjadi di masyarakat, tentu 

manusia tidak akan pernah menjadi homo-homilupus, 

manusia menjadi serigala manusia yang lain. Rentenir pun 

tidak akan pernah terjadi di masyarakat. Segala persoalan 

ekonomi dan sosial akan mudah teratasi.  

 Dalam shariah, orang muflis, yakni orang yang tidak 

memiliki harta, tetapi utangnya banyak, seperti yang telah 
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penulis paparkan di atas, dilarang untuk diberikan hutang. 

Di sisi lain, shariah juga mengajarkan al-S}ulh, yakni 

meringangkan beban orang yang punya utung. Ada 

pendapat ulama juga, lebih baik meminjamkan dari pada 

memberi, karena meminjamkan pasti orang yang minjam 

sedang butuh. Namun sebagian ulama berpendapat, lebih 

baik memberi daripada meminjamkan, karena memberi 

tidak menjadi beban bagi orang yang diberi. Ini artinya, 

bisa kondisional, jika ada orang datang kepada kita untuk 

meminjam, kita bisa lihat orang tersebut, jika pinjamannya 

dapat membebankan, dan tidak akan pernah bisa bayar 

lebih baik diberi saja. Namun sebaliknya, jika secara logika 

dapat mengembalikan lebih baik diberi pinjaman.   

 
i. al-Hawa>la>h 

 Al-Hawa>lah secara bahasa diartikan memindahkan
23

. 

Suatu benda dipindahkan, dari satu tempat ketempat lain, 

dapat dikatakan al-Hawa>la>h. A memindahkan sesuatu ke 

tempat lain, juga dapat dikatakan al-Hawa>la>h.  Adapun 

dalam istilah fiqih sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini> dalam Kifayah al-
Akhyar. Komentarnya, al-Hawa>lah adalah memindahkan 

utang dari tanggungan ke tanggungan. Tambahnya, pada 

hakikatnya al-Hawa>lah adalah menjual utang dengan 

utang. Orang yang berutang disebut al-Muh}i>l, dan orang 

memberi utang atau piutang disebut al-Muh}ta>l.  
 Al-Hawa>lah dalam keseharian dapat dijumpai, 

misalnya A memiliki utang sama B, dan B memiliki utang 

C. Maka B memindahkan tagihan A ke C. Jika 

                                                           
23

Lihat Ibnu Qasim, Tausih (Kairo: Da>r al-Fikr). H.148. Lihat 

juga, Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-Akhyar, (Kairo: 

Da>r al-Fikr,tt) h.274 
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dianalogikan dengan istilah matematika; A=B=C, maka 

A=C. Kedudukan B yang memiliki berutang sama C, 

menjadi bebas, karena urusan utangnya sudah dipasrahkan 

pada A.  

Al-Hawa>lah dapat dianggap sah jika memenuhi empat 

syarat. Pertama ridha al-Muh}i>l (orang yang berutang). 

Kedua persejutuan al-Muh}ta>l (pemberi utang). Ketiga 

utang masih dalam tanggungan. Ke empat ada kesamaan 

dalam nominal, jenis utang dan kesepakatan jatuh tempo. 

Ketika empat syarat tersebut terpenuhi, maka al-Muh}i>l 

bebas dari utang. Jika tidak memenuhi syarat tersebut di 

atas, maka al-Hawa>lah tidak dianggap sah.  

Sebagai gambaran, ketika A berhutang sama B, dan B 

berutang sama C dengan jumlah uang yang sama. misalnya 

A punya utang sama B Rp. 100.000, dan B punya utang 

sama C Rp. 100.00. Kata B, kepada A, nanti utang saya 

dilunasi oleh C. Maka B dianggap tidak punya utang lagi 

kepada A.    

 

j. al-Z}iman dan al-Kafalah 

Al-Z}iman atau al-Z}aman, secara bahasa bermakna 

tanggungan. Sementara menurut istilah fiqih bermakna 

tanggungan utang. Al-Z}iman berdeda dengan al-Hawa>la>h 

sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Hukum 

diperkenankan tanggungan didasarkan pada al-Qur’a>n surat 

Yusuf 72 

                     

dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh 
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 
terhadapnya”. 
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Selain al-Qur’a>n banyak juga hadis yang menjelaskan hal 

ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Kifah al-
Akhyar. Tanggunagan utang dapat dianggap sah jika masih 

dalam tanggungan, dan dapat diketahui kadarnya. A 

memiliki hutang kepada B, kata C hutang A kepada B saya 

yang menanggungnya (melunasinya).  

 Secara garis besar kata al-Z}aman lebih kepada harta. 

Sementara tanggungan selain harta diistilahkan al-Kafalah. 
Misalnya seseorang akan dihukum, maka saudara atau 

temannya boleh menggantikannya, atau menanggungnya. 

Al-Kafalah dalam hukum dibolehkan, selama haqul adami. 
Namun jika haqullah tidak diperbolehkan. Misalnya yang 

berkaitan dengan hukuman miras, narkoba, pencurian dan 

sejenisnya. 

 

k. al-Shirkah,  
Shirkah dalam artian kebahasaan bermakna campur 

(al-Ikhtilat}). Menyatunya teh dengan air, kopi dengan gula, 

dan sejenisnya dapat diartikan shirkah. Semua benda yang 

dicampurkan satu dengan yang lain dalam artian 

kebahasaan diartikan shirkah. Persekutuan dalam hal 

apapun termasuk shirkah. Adapun shirkah dalam istilah 

fiqih diartikan kerjasama dalam usaha atau bisnis. Semua 

pihak yang bekerja sama ikut terlibat langsung dalam 

pengelolaan dan modal.  

Ketika A mau melakukan shirkah dengan B, maka 

keduanya harus mengeluarkan modal dan mengelola. 

Untuk itu dalam shirkah harus dipenuhi beberapa hal; 

pertama harus modal kes yang dikelurkan oleh orang yang 

akan melakukan shirkah. Kedua membuat kesepakatan 

dalam usaha. Ketiga bentuk usaha yang telah disepakati 

harus satu jenis. Ke-empat setiap anggota ikut terlibat 

dalam penengelolaan. Ke lima setiap anggota dalam 
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pengelolaanya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain 

yang ditunjuk. Ke enam rugi dan laba ditanggung bersama 

yang disesuaikan dengan modal. Jika modal kecil, maka 

keuntungannya kecil, dan kerugian yang ditanggung juga 

kecil. Sebaliknya jika modal besar, selain keuntungan yang 

diterima besar, kerugian yang ditanggung juga besar.   

Sebagai contoh; A bershirkah dengan B. A 

mengelurkan modal Rp.100.000, sementara B mengelurkan 

modal Rp. 200.000. Maka keuntungan B akan lebih besar 

diterima dibandingkan dengan A. Demikian juga dengan 

kerugian yang ditanggung. B akan menerima tanggungan 

kerugian lebih besar dibandingkan A.  

Tidak ada dalam shirkah keuntungan yang diterima 

sama satu dengan yang lain, jika modalnya berbeda. 

Demikian juga kerugian yang ditanggung harus sesuai 

dengan modal. Ini namanya keadilan, proporsional. 

Semuanya disesuaikan dengan modal masing-masing. 

 

l. al-Wakalah 

Al-Wakalah bersal dari akar kata wakala yang artinya 

memasrahkan, atau mewakilkan
24

. Adapun dalam istilah 

fiqih wakalah diartikan memasrahkan sesuatu urusan 

kepada orang lain
25

. Ketika A tidak dapat melaksanakan 

tugas, maka A dapat mewakilkan kepada B. Jadi 

tugas/pekerjaan A dilakukan oleh B. Sungguhpun al-

Wakalah diperbolehkan, tetapi tidak semua orang 

diperbolehkan menerima al-Wakalah. Orang-orang yang 

boleh menerima tugas (wakil) harus memenuhi syarat yang 

telah ditentukan. Di antara yang harus diperhatikan oleh 

                                                           
24

 Lihat Mahmud Yunus Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT 

Hidakarya Agung:1999),h.505 
25

 Lihat Ibnu Qasim, Kitab Taushih (Kairo:Da>r al-Fir) h.152 
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orang yang menerima wakil adalah sehat, dan bukan anak 

kecil, juga bisa melaksanakan tugas yang telah dibebankan 

kepadanya. Untuk itu, orang gila, anak kecil tidak sah 

menerima wakil. Selain itu, tugas yang diwakilkan kepada 

orang lain, harus tugas yang bisa dilaksanakan oleh orang 

yang mewakilkan, hanya saja pada waktu yang bersamaan 

dia tidak bisa melaksanakan karena sesuatu hal. Jangan 

sampai terjadi tugas yang diberikan kepada seseorang yang 

tidak sanggup melaksanakan, karena waktu, atau yang 

lainnya, kemudian diwakilkan kepada orang lain.  

Setiap persoalan dapat diwakilkan kepada orang lain, 

termasuk masalah ibadah. Namun jika ibadah badaniah 

tidak diperkenankan diwakilkan, kecuali ibadah haji. Pada 

ibadah haji, jika seseorang udur untuk melaksanakan boleh 

diwakilkan yang disebut haji badal.  

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa 

ibadah badaniah boleh diwakikan. Ibadah badaniah ibadah 

yang dalam pelaksanaanya dititikberatkan pada badan. 

Sementara ibadah qolbiah ibadah yang dalam 

pelaksanaannya dititik beratkan pada hati seperti niat. 

Adapun ibadah maliah ibadah yang dalam pelaksanaanya 

dititikberatkan pada harta seperti zakat
26

.    

 Dalam al-Wakalah, ada empat hal yang harus 

dipenuhi; pertama orang yang mewakilkan (Muwakal). 
Kedua muakil (orang yang menerima). Ke tiga hal yang 

dipasrahkan (Muwakal fih). Ke empat bahasa (s}ighat). 

Dalam s}igat tidak dibutuhkan keduannya, antara yang 

mewakilkan dan yang menerima. Dalam hal ini cukup yang 

mewakilkan kepada yang menerima wakil berkata, aku 

pasrahkan urusan ini kepadamu. Muwakil yakni yang 

menerima wakil tidak perlu berkata saya terima (qabul) 

                                                           
26

Lihat Ibnu Qasim, Kitab Taushih (Kairo:Da>r al-Fir) h.152   
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dengan diampun itu sudah dianggap setuju. Jika ada 

kerusakan dalam hal/benda yang dipasrahkan kepada yang 

menerima (muwakil), kecuali keteledoran muwakil. 
 Seseorang yang profesinya sebagai seorang pedagang, 

suatu ketika dia mewakilkan dagangannya kepada orang 

lain, A misalnya. Maka A tidak boleh menjual barang 

dagangannya kecuali sesuai dengan harga yang telah 

ditentukan. Jika tidak mengetahui harganya, maka boleh 

menjual dengan harga yang umum. Selanjutnya dalam 

penjualannya harus tunai uangnya, tidak boleh diutangkan. 

Dalam penjualannya, harus menggunakan alat tukar yang 

berlaku di Negeri itu. 

 Uraian di atas akan bertolak belakang dengan calo. 

Pada umumnya calo menjual barang orang dengan harga 

sesuka hatinya. Hal ini dilakukan karena orientasinya 

hanya keuntungan nominal belaka, dan sudah tidak meng-

indahkan akhirat.   

    

m. al-Iqra>r 
 Al-Iqra>r secara bahasa dapat diartikan pengakuan atau 

ketetapan, atau menetapkan. Dalam shariah iman selain 

diyakini (tas}dik), amal, juga ada Iqrar, artinya pengakuan. 

Dalam konteks akidah iqrar adalah kalimat dua syahadat. 

Adapun secara istilah fiqih pengakuan terhadap sesuatu 

yang telah terjadi
27

. Al-Iqra>r terbagi dua; pertama 

haqullah, kedua haq adami.  

Perbedaan antara haqullah dan haqul adami, terletak pada 

kegugurannya. Misalnya untuk haqullah bisa gugur ketika 

pengaku (muqir) menarik perkataanya. Sementara untuk 

                                                           
27

Lihat Ibnu Qasim, Tausih (Kairo: Da>r al-Fikr). H.156. Lihat 

juga, Taqi> al-Di>n Abi> Bakar al-Husaini>, Kifayah al-Akhyar, (Kairo: 

Da>r al-Fikr,tt) h.286 
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haqul adami, tidak gugur. Termasuk haqullah adalah 

pengakuan zina, merampas, dan sejenisnya. Adapun haqul 

adami seperti menuduh zina, dan sejenisnya.  

 Pengakuan (al-Iqra>r) bisa dibenarkan jika memenuhi 

tiga syarat; peratama orangnya berakal, kedua sudah 

baligh, dan ketiga kehendak sendiri, bukan paksaan.  Jika 

tidak memenuhi syarat di atas maka pengakuan tidak 

dibenarkan.  

 Ayat al-Qur’a>n yang dijadikan rujukan dalam 

menetapkan al-Iqra>r adalah surat al-Nisa> ayat 135: 

                     

                        

                       

                       

               

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. Jika ia28 Kaya ataupun miskin, Maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

                                                           
28

 Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa   
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kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 
 

n. al-A>riah 

Al-A>riah secara bahasa diartikan mengambil, 

meminjam sesuatu. Secara istilah dapat diartikan 

mengambil manfaat sesuatu. Seseorang yang meminjam 

benda hanya mengambil manfaat dari benda tersebut. 

Sementara bendanya diberikan lagi kepada pemiliknya. 

Jadi yang diambil manfaatnya bukan bendanya. Untuk itu 

bendanya harus utuh tidak boleh berkurang. Setiap benda 

yang bermanfaat boleh dipinjamkan selama benda tersebut 

ketika dimanfaatkan tidak berkurang atau berubah bentuk.  

Persolannya bagaimana jika benda tersebut berubah atau 

berkurang. Nah ini tidak diperkenankan dipinjamkan. 

Misalnya meminjam pulpen, meminjam motor, meminjam 

penghapus, dan sejenisnya.  

Ayat al-Qur’a>n yang dijadikan dasar untuk masalah ini 

adalah surat al-ma>un ayat 7: 

        

dan enggan (menolong dengan) barang berguna29
. 

 

 

o. al-Ghasab 

al-Ghasab, secara harfiah diartikan mengambil dengan 

dhalim. Dikatakan dhalim karena tidak izin pemiliknya. 

Adapun secara istilah fiqih al-Ghasab diartikan mengambil 

sestau tanpa izin kepada pemiliknya. Sungguhpun di hati 

                                                           
29

Sebagian mufassirin mengartikan: enggan membayar zakat. 
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berniat mengembalikan kepada pemilik, tetap dianggap 

salah. Al-Ghasab banyak disepelekan orang, dengan alasan 

hanya memakai dan tidak akan dimiliki. Padahal apapun 

alasannya, jika dalam penggunan tidak izin, dianggap 

perbuatan dosa. Dasar keharaman al-Ghasab adalah al-

Qur’a>n surat al-Baqarah ayat 188 dan suart al-Mut}afifin 

ayat 1: 

                        

                 

        

 dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
Padahal kamu mengetahui. 
 

         

kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang30
, 

 

al-Ghasab sering terjadi di tempat-tempat ibadah. 

Misalnya Masjid. Kebiasaan orang di sini, memakai sandal 

orang untuk ke kamar mandi, dengan tujun berwudhu. 

                                                           
30

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah 

orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.  
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Ketika dia memakai sendal tidak izin kepada pemiliknya, 

munkin dia fikir karena akan dikembalikan lagi. Di sisi 

lain, itu sudah dianggap biasa. Hukum tidak memandang 

biasa atau tidak, sekali haram tetap haram. Lain halnya, 

jika sandal tersebut sudah disiapkan oleh DKM Masjid.   

Secara umum dapat kita fahami al-Ghasab itu 

menggunakan milik orang tanpa izin ke pemilik. Termasuk 

di dalamnya menggunakan tanah orang. Misalnya jemur 

baju, buang sampah dan yang lainnya ke tanah orang. 

Mungkin pada umumnya orang beranggapan, hal biasa, 

atau ketika jemur tidak mengganggu pemilik. Padahal hal 

ini sudah melanggar shariah, yang berkaitan langsung 

dengan muamalah. 

Jika melihat uraian di atas, ternyata banyak sekali 

dosa-dosa yang tidak terasa. Kelihatannya sepele, padahal 

dalam kaca mata shariah masalah besar. Apalagi dosa yang 

disebabkan muamalah, yang tobatnya tidak bisa langsung 

kepada Allah swt, yang bersangkutan harus minta ridhanya 

pemilik.  
 

p. al-Shuf’ah 

Al-Shuf’ah secara bahasa diartikan kumpul (al-
Dhamu). Bisa juga perkumpulan, atau milik bersama.  

Adapun dalam istilah fiqih al-Shuf’ah adalah hak yang 

diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru
31

. 

Mislnya X berserikat dengan Y tentang rumah. Tanpa 

sepengetahuan X, Y menjual rumahnya ke Z. Dalam hal ini 

X berhak untuk mengambil rumah tersebut, dan 

menggantikan uang Z yang telah diberikan kepada Y. 

                                                           
31

Lihat Ibrahim Lubis, Agama Islam Suatu Pengantar 
(Yogyakarta: Yudistira:1982).h.541 
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Secara hukum X lebih berhak memiliknya. Y boleh 

menjual rumah, karena ada bagiannya, tetapi lebih berhak 

dijualnya X.  

Boleh juga dua orang masing-masing memiliki saham, 

pada usaha bersama. Tanpa sepengatahuan temen 

bisnisnya, sahamnya dijual keorang lain. Nah temen 

bisnisnya yang tidak tahu tadi atas penjualannya, boleh 

membeli secara paksa. Sebagai contoh; Budi dan Iwan 

memiliki perusahaan bernama PT Kecap Cap Sorban. 

Keduanya memiliki saham pada perusahaan itu, dengan 

jumlah modal Budi memiliki saham Rp. 100.000.000 

demikian juga Iwan memiliki sahama Rp. 100.000.000,. 

Jumlah saham yang ada di perusahan tersebut secara 

keseluruhan menjadi Rp.200.000.000., Tanpa 

sepengetahuan Iwan, Budi menjual sahamnya ke Wati. Nah 

Iwan dalam hal ini Iwan boleh shufah, yakni memaksa 

untuk membayar saham Budi, karena dia lebih berhak. 

Dengan catatan dalam pembayaran, atau mengganti uang 

Z, harus dilaksanakan pada waktu itu juga. Tidak 

dibenarkan pembayarannya nanti, jika mampu. Lain hanya 

jika tidak mampu, maka boleh X meminta tempo.  

 Secara psikologis, kenapa Y harus menjual rumah 

milik X dan Y kapada Z. Padahal mereka sejak awal 

berserikat tentang rumah tersebut. Logikanya, mestinya Y 

menawarkan dulu ke X sebagai serikatnya.  

  

q. al-Qiradh 

Nama lain dari al-Qiradh adalah mudharabah. Secara 

bahasa mudharabah adalah memasrahkan harta kepada 

pengelola. Sementara menurut istilah fiqih, yang dimaksud 

dengan al-Qiradh bentuk kerjasama bisnis, yang di 

dalamnya ada pemilik modal (s}ahib al-Mal) dan pengelola. 

Pemilik modal memasrahkan hartanya kepada pengelola. 
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Dalam hal ini keuntungan dan kerugian dibagi dua, antara 

pemilik modal dan pengelola.  

 Kerugian bisa secara penuh ditanggung pengelola, jika 

pengelola melakukan kesalahan secara sengaja yang 

berdampak pada kerugian. Namun jika kerugian bukan 

faktor kesengajaan, maka kerugian ditanggung bersama. 

Untuk sebelum melaksanakan kejasama dalam bentuk ini, 

antara pemodal dan pengelola harus sepakat, dalam hal 

barang yang dijual. 

    
r. al-Masaqa>h dan al-Ijarah 

Al-Musaqah secara bahasa bermakna menyiram kebun. 

Adapun secara istilah kerjasama dalam mengurus kebun. 

Pemilik kebun memberikan hak pemeliharaan kebun. Hasil 

dari kebun dibagi sesuai dengan akad awal.  

 Hal ini tentu bebeda dengan al-Ijarah. Al-Ijarah dalam 

artian kebahasaan bermakna upah. Sementara dalam istilah 

fiqih disebut sewa menyewa. Dalam Ijarah yang menyewa 

dan yang disewa harus dewasa, dan tidak ada paksaan. Hal 

terpenting dalam ijarah sama dengan yang lainnya yaitu 

akad.  

  

s. al-Ju’alah 

al-Ju’alah adalah minta dikembalikan barang yang 

hilang dengan bayaran yang telah ditentukan. Ju’alah bisa 

batal, jika dibatalkan oleh pemberi upah, atau orang 

mencari barang.  

Seseorang yang mau memberikan upah kepada orang 

yang menemukan barang yang hilang dengan ketentuan 

yang telah disepakati. Misalnya pemilik barang yang 

hilang berkata “siapa yang menemukan barang saya yang 

hilang, akan saya berikan imbalan sekian. Maka jika ada 
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orang yang menemukan barang tersebut, pemilik barang itu 

wajib memberikan upah sesuai dengan yang dijanjikan. 

Namun ketika di tengah perjalanan, dan barang belum 

ditemukan, pemilik barang tersebut membatalkan, maka 

jualah batal. Sudah tidak berlaku lagi ketentuan yang telah 

disepakati.  

 

t. al-Mukh}a>barh dan al-Ahya al-Maut 
Al-Mukh}abarah adalah seseorang memasrahkan tanah 

untuk ditanami dengan tanaman yang telah ditentukan. 

Seseorang memasrahkan lahan miliknya kepada orang lain 

untuk ditanami alpukat misalnya. Maka orang yang 

dipasrahkan tenah tersebut berhak untuk mengelola dengan 

tanaman yang telah diperintahkan. Hal ini berbeda dengan 

lahan kosong yang tidak ada pemilik. Dalam shariah hal ini 

disebut ahya al-Maut, yakni, memanfaatkan tanah 

konsong, yang tidak diketahui pemiliknya.  

 

u. al-Wakaf, dan al-Hibah   
al-Wakaf secara bahasa dapat diartikan menahan. 

Menahan harta yang tidak berubah zatnya dan dapat 

diambil manfaatnya. Menahan harta untuk kepentingan 

sosial atau kepentingan ibadah. Artinya harta tersebut 

tidak bisa digunakan oleh pemiliknya, karena sudah 

diwakafkan, dan tertahan sampai akhir hayat.  

Adapun hibah adalah pemberian. Orang yang memberi 

disebut muhib. Muhib memiliki otoritas dalam 

menghibahkan yang dimilikinya. Adapun barang yang 

dihibahkan harus memilikim kriteria setiap yang boleh 

diperjualbelikan boleh dihibahkan. Dengan demikian 

barang yang dihibahkan harus memenuhi kriteria barang 

yang diperjualbelikan.  



42 
 

Hibah berbeda dengan waris. Jika hibah yang memberikan 

pemilik harta. Sementara waris, hukum yang mengatur. 

Hibah terjadi waktu pemilik harta masih hidup. Adapun 

waris dikeluarkan dan di ataur setelah pemilik meninggal.  

 Hibah terkadang dapat diberikan setelah pemilik harta 

meninggal. Hal itu dapat terjadi ketika pemilik harta masih 

hidup berwasiat. Misalnya, nanti ketika saya meninggal 

tolong benda ini kasihkan ke seseorang. Hibah semacam ini 

masuk pada pembahasan wasiat. Wasiat diatur oleh Islam, 

dari mulai ukuran yang dihibahkan. Seorang yang memiliki 

harta, tidak diperkenankan berwasiat memberikan hartanya 

lebih dari 1/3.  

 

v. al-Luqat}ah dan al-Laqit}  
Al-Luqatah adalah barang yang ditemukan, dan tidak 

diketahui pemiliknya. Sementara al-Laqit} adalah anak 

yang dibuang, dan tidak ada yang menanggungnya. Al-
Luqat}ah dilihat dari ketahanannya dapat dikelompokan. 

Pertama barang yang tahan lama. Kedua barang yang tidak 

tahan lama. Ketiga barang yang tahan lama karena diolah.  

 Bagi yang menemukan barang itu, boleh memilih 

antara mengambil dan membiarkan. Jika benda yang 

ditemukan tahan lama, seperti emas, intan, perak, timah 

dan sebagainya. Jika penemu mengambilnya, maka langkah 

yang harus dilakukan adalah mengumumkannya, dengan 

cara menyebutkan sebagian sifatnya. Penemu jangan 

menjelaskan secara detil barang tersebut. Hal ini dilakukan 

untuk membuktikan kepada orang yang mengaku bahwa 

benda itu miliknya. Pengaku benda tadi agar menjelaskan 

sedetil mungkin bahwa benda tersebut miliknya. Jika 

cocok sifat-sifat benda yang dia sebutkan dengan benda 

yang dipegang penemu, maka berikanlah barang itu.  
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 Pengumuman yang harus dilakukan oleh penemu 

selama satu tahun. Diumumkannya di tempat-tempat 

keramaian.  Jika dalam satu tahun tidak ada yang 

mengakui penemu boleh memilikinya. Hal ini berbeda 

dengan benda yang tidak tahan lama, misalnya makanan. 

Benda seperti ini penemu boleh memakan atau menjualnya, 

tetapi jika bertemu dengan pemiliknya harus 

menggantinya. Kausus yang kedua ada persamaan dengan 

benda yang tahan lama dengan diolah. Misalnya susu yang 

diolah menjadi keju. Penemu boleh menggunakan atau 

menjual, boleh juga dimakan. Jika pada kemudian hari 

bertemu dengan pemiliknya wajib menggantinya.  

 Satu persoalan, bagaimana jika yang ditemukan itu 

binatang. Nah dalam hal ini boleh memilih. Jika binatang 

yang kuat, seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya. 

Penemu lebih baik membiarkan saja. Hal ini berbeda jika 

yang ditemukan binatang lemah. Pada binatang lemah 

penemu lebih baik mengambilnya. Selanjutnya, boleh 

disembelih, dijual, atau dipelihara. Jika bertemu dengan 

pemiliknya, yang disembelih dan dijual harus 

menggantinya. Sementara yang dipelihara silahkan 

kembalikan.  

 Seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa al-
Laqit }Anak-anak, orang bodoh, orang gila, menjadi fardhu 

kifayah bagi orang muslim memelihara dan mendidiknya.  

 Masih dalam persoalan benda yang diketemukan. 

Mungkinkah setiap penemu boleh mengambilnya, atau 

memeliharanya. Tentu tidak. Apabila orang yang 

menemukan barang tersebut, orangnya tidak adil, maka 

hakim dapat mengambil hak luqotah dan memberikan 

kepada orang yang adil dan ahli dalam bidang itu. Jika 

yang menemukan barang itu anak-anak maka walinya yang 

mengurusnya.   
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w. al-Wadi>ah.    
Al-Wadi>ah adalah petaruh atau orang yang menitipkan 

bendanya/barangnya kepada orang lain. Orang yang 

menitipkan benda tersebut wajib membayar orang yang 

menerima titipan. Hal ini didasarkan pada al-Qur’a>n surat 

al-Nisa> ayat 58: 

                             

                        

          

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendenganr lagi Maha 
melihat. 
 Islam menganjurkan untuk selalu tolong menolong 

dalam kebaikan, yang menolong harus ikhlas, dan yang 

ditolong harus tahu diri. Dalam konteks titipan, yang 

menerima titipan harus ikhlas menolong, namun yang 

menitipkan juga harus memperhatikan jasa orang.   

 

C. Ekonomi Shariah dan Ekonomi kerakyatan  

 Gaungnya ekonomi shariah, laksana gong yang 

dipukul ditengah malam, suaranya terdenganr ke-mana-

mana. Semua komunitas bangun dari tidur nyenyaknya. 

Semuanya menghampiri hidangan shariah. Sistem shariah 

ini laksana hidangan shahur di tengah malam, yang 
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berfungsi untuk menguatkan tubuh yang akan 

melaksanakan puasa disiang hari. Sehingga tidak 

mengalami kelesuan sebagaimana sistem ekonomi kapitalis 

yang sedang dihadapkan pada kondisi terpuruk. Krisiss 

moneter di mana, bahkan berdampak pada enam belas 

Bank dilikuidasi. 

 Bank Muamalat laksana orang puasa yang sahur dia 

tetap tegar, tidak lemas, sebgaimana orang yang puasa 

tidak sahur. Kondisi seperti ini menarik perhatian para 

ilmuwan dan ekonomon untuk mengkaji lebih jauh tentang 

sistem shariah.  

 Berbicara ekonomi shariah Indonesia sebenarnya sejak 

awal sudah menggunakan sistem ekonomi shariah dengan 

sebutan ekonomi kerakyatan. Betapa tidak konsep-konsep 

ekonomi krakyatan pada esesinya sama dengan ekonomi 

shariah.  

 Ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diungkapkan 

oleh San Afri Awan, komentarnya, bahwa ekonomi 

kerakyatan, ekonomi yang berdasarkan ke-Tuhanan, ke-

manusiaan, persatuan, kerakyatan, dan  keadilan sosial. 

Dalam komentarnya dia juga menambahkan, bahwa 

ekonomi kerakyatan sudah tertulis di dalam UUD 1945 

pada pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan 

penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Demikian juga 

dalam pasal 33 dijelaskan, bawa perekonomian berdasarkan 

asa kekeluargaan. Pasal 34 juga menegaskan, bawa fakir 

miskin dipelihara oleh negara.     

 Berbicara ekonomi kerakyatan, sebenarnya sejak awal 

Islam sudah sudah menawarkan sistem ini. Salah satu bukti 

dari tawaran islam tentang ekonomi kerakyatan adalah 

adanya sistem ekonomi syariah dengan azaz keadilan. 
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Dalam ekonomi syariah kita ditawarkan musyarakah dan 

mudharabah seperti yang telah penulis paparkan di atas.  

 Dalam sistem mudharabah tidak dikenal adanya 

jaminan, yang ditekankan adalah kepercayaan. Hal ini 

tentunya dapat membantu masyarakat yang memiliki 

potensi berbisnis tetapi tidak memiliki modal. Semua 

orang yang berpotensi dapat mewujudkan cita-citanya 

dalam berbisnis. Kerugian dalam mudharabah dapat 

ditanggung bersama, kecuali kelalaian pengelola. Pada 

sisten seperti ini, tentu baik sangka (husnudhan) dari 

pemilik modal sangat dibutuhkan. Jadi ketika berbicara 

ekonomi kerakyatan islam sudah sejak awal menawarkan, 

jauh sebelum koprasi yang digembar-gemborkan sebagai 

ekonimi kerakyatan.  

 Pada mudharabah tidak ada namanya monopoli 

ekonomi. Pemilik modal dan pengelola memiliki tanggung 

jawab yang sama. Sama halnya dengan masyarakat. Semua 

pada prinsipnya keadilan sosial.  

  Ketika ekonomi kerakyatan dapat terwujudkan, 

selain dapat mewujudkan amanah UUD 1945, dan idiologi 

Pancasila, juga terlaksanakannya sistem ekonomi syariah. 

Untuk melasanakan ekonomi kerakyatan, kita tidak perlu 

pergi kepeloksok-pelokso Desa yang jauh di sana. Jika niat 

tertanam di dalam hati untuk mewujudkan ekonomi 

kerakyatan, cukuplah kita perduli dengan lingkungan 

sekitar. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan 

dasar lingkungan kita, baik itu jasa, atau yang lainnya. 

 Dengan prinsip menolong, dan perduli terhadap 

lingkungan, dengan asas kekeluargaan kita bisa bantu 

orang sekitar lingkungan kita. Hanya saja dalam 

membantunya bersifat pendidikan. Bantuan yang bersifat 

pendidikan, kita tidak memberikan bantuan langsung, 

tetapi lebih mengajak kepada kerja sama. Kita memberikan 
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pancingan tidak mengasih ikan (analogi). Artinya kita 

lebih menanamkan sifat mandiri dalam memenuhi 

kebutuhan orang lain.  

 Zakat selain kewajiban bagi umat Islam, juga dapat 

menumbuhkan sistem ekonomi kerakyatan. Orang-orang 

yang fakir, miskin, yang terlilit hutang, dan yang lainnya 

seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an adalah orang yang 

berhak (mustahik) menerima zakat. Pemberian dalam 

zakat, tidak berharap kembali, selain wujud ibadah, juga 

sebagai sisi kemanusian, ketika hal ini berjalan dengan 

baik, maka terwujudlah ekonomi kerakyatan. Seperti yang 

diyatakan oleh Prof. Dr. San Ari Awan, bahwa dalam 

mewujudkan ekonomi kerakyatan tidak perlu pergi jauh 

keluar lingkungan. Cukuplah bagi kita memperhatikan 

lingkungan. Hal ini sejalan dengan komentar Imam Syafi’i 

yang menyatakan bahwa zakat tidak sah diberikan keluar 

lingkungan. Jika setiap orang kaya mau ikut serta andil 

dalam mewujudkan amanah UUD 1945, dan Idiologi 

Pancasila, maka perhatikanlah lingkungan. Ajaklah orang-

orang sekitar untuk mudharabah, atau musyarakah.     
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BAB III 

EKONOMI SHARIAH DAN SOSIAL 

 

 

A. Sistem Ekonomi Shariah 

Ekonomi shariah sudah ada sejak keberadaan 

Muhammd saw diangkat menjadi Rasul sampai Rasul 

wafat pada tahun 634 Masehi. Dalam ekonomi shariah 

tidak hanya diajarkan mencari laba, tetapi disadarkan juga 

bahwa manusia sebagai khalifah yang harus menjalin 

hubungan baik dengan pencipta dan sosial.  

Ekonomi shariah yang berlandaskan iman, 

memperbolehkan pemilik harta untuk menikmati hartanya 

yang didapat dari laba. Namun harus memberikan sebagian 

kecil kepada orang yang berhak menerimanya.    

 Ekonomi shariah tidak bisa dilepaskan dari sosial. 

Sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’a>n. Al-Qur’a>n 

menyerukan hal ini sampai 58 kali pada 55 surat. Di 

antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 43 surat: 

                

    

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah 

beserta orang-orang yang ruku
1
. 

 

                                                           
 1

Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula 

diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama 

orang-orang yang tunduk.  
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 Dalam ekonomi shariah, selain menyadarkan manusia 

berhubungan dengan Allah swt, juga menyadarkan manusia 

hubungan dengan manusia lain. Allah swt menyediakan 

segala kebutuhan manusia di dunia ini, karenanya cara 

mendapatkan, dan penggunaan jangan bertentangan dengan 

penyedia-Nya. Seluruhnya harus mengikuti aturan yang 

telah tetapkan.  

 Dalam berhubungan, khusunya berkaitan dengan 

ekonomi tidak hanya mengedepankan hitungan logika, 

tetapi mengikutsertakan perasaan. Hal ini tentu berbeda 

dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis yang hanya 

mengedepankan zakat. Sebagai bukti, dalam ekonomi 

shariah yang berkaitan dengan sosial diaturannya zakat, 

infaq dan s}adakah. Semua bentuk ini berkaitan dengan 

sosial. Bahkan yang berhak menerimanyapun digambarkan 

dalam al-Qur’a>n. Semuanya diatur, sehingga tidak salah 

sasaran.  

 Islam dengan al-Qur’a>n dan al-Hadis mengatur 

setandar kewajiban orang berzakat secara umum. Titik 

tolak mengelurkan zakat, terletak pada nisab dan haul. 

Nisab artinya standar ukuran nominal harta. Sementara 

haul artinya bertemu tahun. Jika ukuran hartnya sudah 

memenuhi, dan sudah berumur setahun, maka zakat wajib 

dikeluarkan. Selanjutnya pemilik harta, iman atau tidak. 

Jika iman maka, zakat akan dieluarkannya. Jika tidak, akan 

terjadi sebaliknya, yaitu harta ditahan.  

 

B. Zakat Infaq dan S}adaqah 

1. Zakat  

Zakat berasal dari akar kata zakka, yuzakki, zakatan. 

Secara bahasa zakat dapat diartikan bersih, membersihkan. 

Sementara dalam istilah fiqih zakat adalah kewajiban 

orang muslim yang memiliki harta atau usaha yang sudah 
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nisab dan haul. Secara umum, ada harta yang dititik 

beratkan pada nisab dan haul dalam mengelurkan zakat. 

Ada juga harta, yang wajib dikelurkan karena nisab saja.  

Zakat yang wajib dikelurkan karena nisab dan haul 

bisa berupa perdagangan (niaga), dan bisa harta simpanan. 

Dalam perniagaan, yang wajib dizakati adalah perniagaan 

yang tidak mengalami kerugian dalam setahun. Jika 

mengalami kerugian maka zakat tidak wajib dikelurkan. 

Nominal modal dalam perniagaan tidak ada ukuran, besar, 

kecil dalam modal, yang penting tidak rugi itu sudah 

dianggap nisab. Ketidak rugian itu, jika sudah setahun 

(haul) maka wajib zakat dikelurkan. Hal ini berbeda 

dengan harta simpanan. Jika harta yang disimpan mencapai 

96 itu sudah nisab, tinggal menunggu apakah harta 

tersebut masih ada pada pemiliknya dalam setahun, atau 

tidak. Jika tidak sampai satu tahun walaupun kurang satu 

hari maka zakat tidak wajib dikelurkan. 

Jika zakat harta setandarnya nisab dan haul, hal ini 

berbeda dengan zakat fitrah. Pada zakat fitrah, setiap orang 

wajib mengelurkannya dalam setahun sekali. Selain itu 

pada zakat fitrah wajib mengelurkannya, setalah selesai 

menlaksanakan puasa ramadhan sebelum melaksanakan 

s{alat idilfitri. Mengelurkan zakat fitrah pada bulan 

ramadhan, baik pertengahan atau awal ramadan dianggap 

sah, walaupun belum diwajibkan. Bayi yang dilahirkan 

setelah maghrib diakhir bulan ramadhan belum dikenakan 

zakat. Jika orang tuanya menzakati, maka dihukumi 

s}adakah biasa.  

Terlepas dari pesoalan wajib, sahnya zakat, yang jelas 

zakat selain hablu minallah (ibadah), masuk juga 

habluminannas (muamalah). Alhasil, berbicara ekonomi 

shariah, tidak hanya bagaimana mencari harta, primer, 

skunder dan tersier. Ekonomi shariah juga mengatur cara 
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menggunakan harta. Harta yang telah dimiliki tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan ada hak 

sosial di dalamnya, yang nominalnya sudah diatur.    

Harta yang dibelanjakan untuk kebutuhan sosial, pada 

dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pemilik. Dengan 

mengelurkan zakat, itulangkah yang tepat untuk 

membersihkan harta, yang boleh jadi ketika 

mendapatkannya ada hal-hal yang tidak diridhai Allah swt. 

Membersihkan harta di sini, bukan berarti harta yang 

haram menjadi halal, tetapi membersihkan harta yang di 

dalamnya ada hak sosial.  

 Pada buku ini penulis tidak akan berbicara ragam 

zakat, perhitungan zakat, dan mustahik zakat. Penulis di 

sini lebih melihat zakat dari sisi ekonomi shariah. 

pembahasan zakat, yang menyangkut perhitungan, 

mustahik bisa dilihat di buku-buku zakat, yang telah 

banyak orang bahas.  

   

2. Infaq 

Kata infaq berasal dari akar kata anfaqa, yang artinya 

membelanjakan, mengelurkan. Adapun dalam istilah fiqih, 

infaq bermakna mengelurkan harta di jalan Allah swt. 

Maksudnya yang dikelurkan yang diridhai Allah swt. 

Infak dapat dibagi dua: pertama infaq wajib. Kedua 

infaq sunah. Infaq wajib harus dipenuhi oleh setiap orang. 

Jika tidak dipenuhi, maka orang tersebut dosa. Infaq wajib 

di antaranya menafkahi istri, anak, atau keluarga secara 

umum. Tidak hanya keluarga yang wajib dinafkahi, 

binatang ternaknyapun wajib dinafkahi.  

Seorang suami yang memiliki perusahaan, dan istrinya 

ikut membantunya, maka wajib bagi suaminya menggaji 

istrinya seperti pada umumnya pekerja, juga nafkahnya 

sebagai istri. Setelah tercukupi nafkah di dalam keluarga, 
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Islam memperbolehkan infaq keluar, dan infaq keluar ini 

hukumnya sunah. Infaq yang sunah tidak boleh 

mengalahkan yang wajib. Haram hukumnya, jika yang 

sunah dikejar, sementara yang wajib diabaikan. Untuk 

infaq yang sunah tidak ada ukuran yang baku, sementara 

infaq wajib dikembalikan pada kemampuan. Setiap orang 

memiliki kemampuan yang berbeda. Ukurlah kemampuan 

kita sesuai dengan kebutuhan. Jangan memenuhi 

keinginan.  

Infaq menjadi tolak ukur kesempurnaan kebaikan. 

Sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’a>n, surat Ali 

Imran ayat 92: 

                

                

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan 

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

  

3. S}adaqah 
S}adaqah secara bahasa bermakna benar. Orang yang 

benar disebut al-S}idiq. Adapun dalam artian fiqih s}adaqah 

bermakna suatu kebaikan yang diberikan oleh seseorang 

untuk orang lain. Bisa berupa harta atau yang lainnya. 

S}adaqah sifatnya umum, bisa jadi wajib, bisa juga sunah. 

S}adaqah wajib adalah zakat, yang telah penulis paparkan di 

atas. Sementara s}adaah sunah, segala kebaikan, bisa harta, 

tenaga, fikiran dan sebagainnya. Bahkan senyum termasuk 
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s}adaqah, ketika senyumnya untuk orang lain, bukan 

sendirian.   

Segala yang bentuknya kebaikan untuk sosial dapat 

dikatakan s}adaqah. Bentuknya bisa zakat, bisa infaq. Jika 

wajib, masuk pada golongan zakat dan nafkah keluarga. 

Jika sunah masuk pada kepentingan sosial. Dengan 

demikian zakat, infaq, dan s}adaqah pada dasarnya sama 

memperhatikan kehidupan sosial. Bahkan dalam shariah, 

memperhatikan kehidupan sosial setelah kebutuhan 

individu dan keluarga tergolong manusia bertaqwa. 

Sebagaimana disinggung dalam surat al-Baqarah ayat 2: 

 

                

       

 (yaitu) mereka yang beriman2 kepada yang ghaib3, 
yang mendirikan shalat4, dan menafkahkan sebagian rezki5 
yang Kami anugerahkan kepada mereka. 

                                                           
2
Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan 

ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah 

mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu.  
3
Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. 

percaya kepada yang ghjaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang 

maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil 

yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-

malaikat, hari akhirat dan sebagainya. 
4
Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah 

ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi 

dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan 

kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya 

dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan 
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Pada ayat di atas, tentang tanda-tanda orang bertaqwa 

adalah infaq, baik wajib atau sunah. Ini artinya ketaqwaan 

seseorang tidak bisa dipisahkan dengan sosial, laksana dua 

sisi mata uang.  

Secara keseluruhan, sistem ekonomi shariah, tidak bisa 

dilepaskan dari sosial. Secara kasat mata harta yang kita 

dapatkan adalah milik kita, karena kita yang mencarinya. 

Padahal keberhasilan kita dalam mencari harta ada 

keterlibatan sosial. Ini juga salah satu bukti, bahwa 

ekonomi shariah, diperuntukan untuk keadialan sosial, dan 

individu. Dengan adanya infaq, zakat, dan s}adaqah, 

ekonomi rakyat bisa terbantu. Dengan demikian tidak 

diketemukan dalam ekonomi shariah adanya kecemburuan 

sosial. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, dengan 

ekonomi shariah terjadi keakraban antara si kaya dan 

simiskin, pegawai dengan atasannya. Individu dengan 

sosialnya.  

 

C. Menggunakan harta dalam Shariah 

 Al-Qur’a>n menyebut manusia al-Bashar yakni 

makhluk yang membutuhkan kebutuhan bilogis, makan, 

minum dan sejnisnya. Namun dalam memenuhi 

                                                                                                                    
adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', 

memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. 
5
Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan 

sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah 

direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh 

agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. 
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kebutuhannya, manusia harus mengikuti aturan yang telah 

Tuhan tetapkan. Aturan yang telah Allah swt tetapkan, 

pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia. Allah swt 

yang telah menciptakan manusia, pasti Allah swt 

mengetahui segala kebutuhan, dan kadar manusia.  

 Dalam shariah pelit dilarang, boros juga dilarang. 

Intinya gunakalah harta itu sesuai dengan kebutuhan. 

Harta juga dalam shariah jangan disia-siakan, salah satu 

menyia-nyiakan harta, adalah digunakan di jalan yang 

tidak Allah swt ridhai. Misalnya berjudi, berlebih-lebihan, 

dan digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat 

menurut shariah.    

 Di bawah ini ayat yang meng-informasikan larangan 

berlebihan, dan menyia-nyiakan harta.  

 

Surat al-‘A’am ayat 141:  

                   

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan. (al-An’am) 
 
Suart al-‘Araf ayat 31 
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Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) mesjid6, Makan dan minumlah, dan janganlah 
berlebih-lebihan7. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan. 
 

Surat al-Furqan ayat 67 

                 

         

dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.  
 

Surat al-Isra ayat 26-27 

               

                  

              

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

                                                           
 

6
Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau 

thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.  

 
7
Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh 

tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang 

dihalalkan. 
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perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros 
itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Tuhannya. 
 Dari ayat di atas, dapat kita fahami, dalam Islam pelit 

(bakhil) dilarang, tetapi berlebihan juga dilarang. Selain 

hal itu, al-Qur’a>n juga melarang menyia-nyiakan harta, dan 

menyia-nyiakan harta termasuk perbuatan setan. Termasuk 

menyia-nyiakan harta, adalah harta digunakan untuk 

berjudi, dibelanjakan pada sesuatu yang tidak bermanfaat, 

dan sejenisnya.  

  Harta dalam shariah dipandang sebagai alat untuk 

mencapai  

Keridhaan Allah swt. Untuk itu, cara mendapatkannya 

harus dengan cara yang baik menurut agama islam. Setelah 

itu menggunakannya juga harus di jalan yang dibenarkan 

islam.  

 Jika pertanyaan Ilmu hanya satu, digunakan untuk apa 

ilmu yang kau miliki. Sama halnya dengan usia, dan jasad, 

keduanya pertanyaanya satu. Hal ini berbeda dengan harta; 

darimana kau dapat dan dibelanjakan ke mana?. Boleh jadi 

mendapatkannya diridhai Allah swt. Namun cara 

menggunakannya tidak dibenarkan agama, atau sebaliknya.  

 Selain hal di atas, harta juga termasuk rukun Islam 

yang ke tiga, yaitu zakat. Tidak hanya itu, membangun 

tempat ibadah, menutupi aurat, dan belajar semuanya 

memakai harta. Begitu tinggi kedudukan harta dalam 

Islam. Namun Islam melarang umatnya menjadi budak 

harta, karena itu hanya alat saja. Selain, waktu yang lama, 

kecerdasan pengajar, kesungguhan peserta didik, harta juga 

(bekal) menjadi tolak ukur keberhasilan belajar
8
.  

                                                           
8
 Lihat al-Jarnuzi, Ta’lim Muta’alim (Kairo: Da>r al-Fikr) 
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 Seperti yang telah penulis paparkan di atas, untuk 

harta pertanyaanya dua; dari mana didapat, dan kemana 

dibeljakan. Harta yang didapat dengan cara yang tidak 

baik, riba, misalnya, akan berdampak pada psikologis 

penggunanya. Zakat, infaq, dan s}adaqah dengan harta yang 

cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan 

Islam, laksana mencuci dengan air najis.  
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BAB IV 

HARTA DALAM SHARIAH 

 

 

A. Harta dalam al-Qur’a>n 

 Harta dalam bahasa arab dikatakan ma>l, atau al-Ma>l. 
Kata mal dengan bentuk umum (nakirah) yaitu mal 
disebutkan untuk menunjukan harta secara umum bukan 

milik sendiri
1
. Sementara kata al-Ma>l dengan bentuk 

khusus (ma’rifat), untuk menunjukan harta sendiri
2
. Selain 

itu kata al-Ma>l dalam al-Qur’a>n digambarkan sebagai 

hiasan kehidupan. Kecintaan terhadap harta tidak ada 

masalah, yang jadi masalah ketika harta memenuhi hati, 

mengusir Tuhan dari hati kita. Ikhlaskan hati, yakni 

murnikan Tuhan, adalah memurnikan Tuhan di dalam hati. 

Tuhan di hati jangan sampai disatukan dengan harta, 

karena tujuan memiliki harta dalam rangka meraih 

keridhaan Tuhan. Harta hanya cukup berada di tangan, 

dompet, dan Bank.  

 Harta bukan segalanya. Tidak bisa harta memuliakan 

pemiliknya, jika tidak dibelanjakan di jalan Allah swt. 

kebanyakan orang berpemahaman, bahwa dengan harta, 

kita bisa berbuat apa saja yang kita kehendaki. Sejarah 

membuktikan, bahwa harta tidak bisa mendongkrak 

kemulian seseorang. Sebagaimana yang digambarkan 

dalam al-Qur’a>n surat al-Baqarah ayat 247.  

 

                                                           
1
Lihat al-Qur’a>n Yaitu surat al-An’am:152, surat al-Isra:34, surat 

al-Mu’minun:55, surat al-Nu>r:33, surat al-Shu’ara:88, surat al-

Qalam:14.  

 
2
surat al-Baqarah ayat 177 dan 247, pada surat al-Kahfi ayat 46, 

dan surat al-Fajr ayat 20.  
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Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya 
Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka 
menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal 
Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 
daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang 
cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya 
Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu 
yang Luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan 
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. 
 Dengan iman manusia bisa tentram, dengan harta 

manusia senang, dan dengan sosial manusia menjadi puas. 

Tiga komponen itu bisa menyebabkan manusia menjadi 

bahagia, yang terdiri di dalamnya, tentram, senang dan 

puas.  
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 Al-Qur’a>n surat al-Baqarah ayat 177 di bawah ini 

menggambarkan satu kesatuan, antara iman, harta, dan 

sosial.    

  

               

                 

               

               

                  

              

                     

                    

bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan 
itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 
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pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 
mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. 
 

 Seorang filosuf Yunani bernama Plato mengatakan, 

bahwa, mengikutsertakan orang lain ke dalam kebahagian 

kita menambah kebahagian pada diri sendiri. Dengan kata 

lain, kepuasan dalam memiliki harta, lantas 

membagikannya kepada orang lain, akan menambah 

kepuasan pada diri sendiri. Bahasa sederhananya, 

kebahagian dibagi-bagi, akan bertambah. Sementara 

kesusahan dibagi-bagi akan berkurang.  

 Secara sederhana, ketika orang suka mendermakan 

hartanya, tentu yang didapat kepuasan. Ketika hidup puas, 

maka detak jantungpun akan normal, peredaran darah 

lancar, pengiriman oksigen ke otak bagus, alhasil penderma 

menjadi sehat, badan ringan, fikiran enteng. Tidak 

berlebihan jika ayat al-Qur’a>n ketika berbicara ibadah, 

iman, selalu dikaitkan dengan kepedulian sosial dengan 

hata, karena orang akan meraih bahagia, sihat dan afiah, 

jika ibadah dan kepedulian sosial satu kesatuan dalam 

hidupnya.  

 Jika filosuf menggambarkan membahagian orang lain 

dapat menambah kebahagian pada diri sendiri, seperti yang 

telah penulis paparkan di atas. Demikian juga Islam 

memandang, orang yang membahagian orang mu’min, 

lebih baik dari pada ibadah tujuh puluh tahum. Dalam 

islam, kata tujuh, atau tujuh puluh merupakan gambaran 

yang tidak terhingga. Sama dengan di Indonesia ketika 
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seseorang pusing yang tiada tara, digambarkan dengan 

tujuh keliling. Artinya betapa pusingnya, bukan berarti 

maknanya pusingnya muter-muter tujuh putaran.  

 Dengan harta, seseorang dapat membantu kesulitan 

saudaranya, maka Allah swt akan memudahkan urusannya 

di akhirat. Kata akirat, dalam al-Qur’a>n boleh jadi 

kehidupan setalah di dunia, boleh jadi masa depan. Jika 

kata akhirat diartikan masa depan, maka orang yang 

membantu menghilangkan kesulitan saudaranya 

dipermudah urusannya dikemudian hari, entah karir anak 

cucunya, atau yang lainnya. Jika sudah demikian, maka 

harta bisa dikatakan hiasan kehidupan, hidup menjadi 

indah, karena harta.  Agar kekal, dalam menjadikan harta 

sebagai hiasan, maka belanjakan harta itu di jalan Allah 

swt. Sebagaimana digambarkan al-Qur’a>n, bahwa harta di 

dunia itu, hanya asesoris, harta yang hakiki pada dasarnya 

harta yang dibelanjakan di jalan Allah swt. sebagaimana 

disinggung dalam surat al-Kahfi ayat 46 

                  

                  

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 
menjadi harapan. 
 

Namun, tidak semua orang memahami hal ini, sehingga 

masih diketemukan orang yang terlalu cinta sama harta, 

sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat al-Fajr ayat 

20 
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dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 
berlebihan. 
 Orang tidak sadar, untuk menjadikan hidup ini 

menjadi puas, indah, kebutuhan sosial terpenuhi, 

dermakanlah harta di jalan Allah swt, dengan cara 

membantu orang-orang lemah.  

 Secara kasat mata harta yang didermakan itu 

berkurang, padahal dada hakikatnya tidak, ia hanya 

berubah wujud lain. Tadinya bentuk materi, menjadi 

imateri. Bahkan agama memandang harta yang didermakan 

pada hakikatnya harta yang kekal. Kemanfaatnya akan 

terasa di dunia dan di akhirat. 

 

B. Harta dalam Ibadah 

 Ibdah secara umum, dapat dikelompokan, pada 

beberapa bagian. Pertama ibadah badaniah, kedua ibadah 

maliah, ketiga ibadah qalbiah. Ibadah badaniah adalah 

ibadah yang dititik beratkan pada badan, atau dalam 

melakukannya melibatkan panca indera, seperti s}alat. 

Sementara ibadah qalbiah, ibadah yang menitik beratkan 

pada hati, seperti niat. Adapun ibadah maliah ibadah yang 

menitik beratkan pada harta, seperti s}adaqah, zakat, dan 

infaq.  

 Ibadah maliah tidak bisa diganti kecuali dengan ma>l. 
Hal ini berbeda dengan ibadah qalbiah, atau badaniah, dua 

ibadah ini terkadang bisa diganti dengan ibadah maliah. 

Pada rukun islam ibadah maliah masuk pada urutan ketiga 

setelah shahadat, s}alat, kemudian ketiga zakat.  

 Orang yang sudah tua renta, dan orang yang sakit yang 

secara logika tidak mungkin sembuh, atau orang yang telah 
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meninggal, dan tidak sempet melakukan ibadah badaniah, 

maka bisa diganti dengan fidiah. Fidiah merupakan ibadah 

maliah, ibadah yang menitik beratkan pada harta. 

Demikian juga dengan orang yang melanggar sumpahnya, 

didenda dengan bayar kifarat.  

 Pada awal keberadaan Islam, banyak penggi ibadah 

pada harta, misalnya bubarkan perbudakan. Membubarkan, 

atau memerdekakan perbudakan dibutuhkan harta yang 

tidak sedikit. Jika satu budak harganya Rp. 10.000.000, 

terus seseorang diperintahkan membubarkan 10 budak, 

tidak bisa dibayangkan jumlahnya. Satu jumlah yang 

sangat pantatis.    

   Harta dan ibadah tidak bisa dipisahkan, ia laksana dua 

sisi matauang, yang akan mempengaruhi bermanfaat 

tidaknya. Dua sisi mata uang, kemanapun uang itu pergia 

dia selalu ada. Demikian juga dengan harta, di mana ada 

ibadah di situ ada harta. Bahkan harta, masuk pada sah dan 

tidaknya ibadah. Syarat sah s}alat misalnya, melibatkan 

harta dalam pelaksanaannya. Misalnya s}alat dapat 

dilakukan dengan sah, jika aurat tertutupi. Untuk menutupi 

aurat dibutuhkan harta.       

 Ternyata memandang harta sangat penting, tetapi 

dijadikan alat untuk mencapai keridhaan Allah swt. begitu 

pentingnya harta, sampai orang yang mencarinya pun 

dianggap mulia di sisi Allah swt. bahkan ketika seseorang 

lelah dimalam disebebkan siangnya mencari nafkah, 

dikasih bonus ada dosa terampuni.  

 

C. Motivasi Mencari Harta Dalam Shariah.  

Mativasi mencari harta dalam shariah adalah ibadah. 

Artinya harta yang didapat dijadikan sebagai alat untuk 

mencapai keridhaan Allah swt. jika motivasinya ibadah, 

maka segala aktifitas dalam mencari harta memiliki nilai 
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pahala, yang akan dirasakan bukan hanya di dunia tetapi di 

akhirat juga.  

 Betapa pentingnya niat (motiv) dalam hal apapun, 

termasuk di dalam mencari harta, karena niat akan 

berpengaruh terhadap tindakan hasilnya. Pada awal islam, 

rasul mengingatkan pengikutnya  

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت 
هللا ورسوله ، ومن هجرته إلى هللا ورسوله ، فهجرته إلى 

كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى 
 ومسلم البخاري رواه  .ما هاجر إليه 

Pasti amal dengn niat, dan seseorang bergantung pada 
niatnya. Siapapun yang niatnya karena Allah swt dan 
Rasul, maka bertindak karena Allah swt dan Rasul. 
Siapapun yang niatnya karena dunia, maka tindakannya 
hanya dunia, atau wanita, maka dia akan menikah. Maka 
tindakan berdasarkan niatnya (Riwayat al-Bukhari dan 
Muslim).  
 

Tindakan dalam mencari harta, akan dipengaruhi oleh niat 

dan niat dipengaruhi oleh iman. Iman juga dipengaruhi 

ilmu. Tidak berlebihan jika dalam ekonomi shariah, 

landasan utamanya adalah iman. Orang yang beriman 

orang yang menyadari, bahwa segala tindakannya dalam 

mencari harta akan dipinta pertanggung jawabkan.  

 Satu analogi, seorang pedagang dengan niat mencari 

keridhaan Allah swt, maka dalam berjualan akan mengikuti 

aturan Allah swt yang telah disampaikan Rasul. Misalnya 

ketika berjualan tidak mengurangi timbangan, atau 

takaran, atau juga tidak memanipulasi, dengan cara yang 

buruk dikatakan baik. Secara keseluruhan tidak melakukan 

kecurangan-kecurangan dalam berjualan. Hal ini berbeda 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2&idto=8&bk_no=81&ID=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2&idto=8&bk_no=81&ID=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2&idto=8&bk_no=81&ID=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2&idto=8&bk_no=81&ID=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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dengan seorang pedagang yang niatnya karena keuntungan 

semata, maka ketika berjualan yang dilihat untungnya, 

tidak memperhatikan rambu-rambu berdangan yang telah 

ditetapkan shariah. demikian juga seseorang yang jualan 

niatnya hanya perempuan, maka yang diperhatikan 

pembelinya. Dampaknya setiap kali pembeli yang cantik, 

akan dilayani dengan baik. Tidak hanya itu, hubunganpun 

berlangsung lebih jauh. Benar saja apa yang disampaikan 

Rasul, semua bergantung niatnya.  

 Dalam ekonomi shariah niat merupakan pondasi yang 

harus dibangun. Bernilai pahala atau tidak dalam berbisnis, 

bergantung pada niatnya. Jangkan dari sisi pahala akhirat, 

niat juga akan berpengaruh pada tindakan. Niat baik, akan 

melahirkan tindakan yang baik, niat buruk akan melahirkan 

tindakan buruk.   
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BAB V 

TOLAK UKUR SISTEM EKONOMI SHARIAH 

 

A. Akad 

Akad dalam artian kebahasaan adalah ikatan, menyatu. 

Akad juga dapat difahami bundalan. Talu yang membundal 

disebut ukud. Dalam artian terminologi fiqih akad terdiri 

ijab dan qabul. Ijab artinya menyerahkan, dan qabul artinya 

menerima. Serah terima menyatu dalam satu kesepakatan 

dapat difahami akad.  

Akad dimulai sebelum semuanya terjadi, karena akad 

batasan dalam segala aktifitas bisnis, atau yang lainnya. 

Jika ada satu aktifitas di luar akad maka dianggap batal. 

Pada sistem shariah akad sangat berpengaruh dan masuk 

pada syarat sahnya aktifitas, khususnya bisnis.  

Ketentuan yang disampaikan oleh penyampai (mujib) 

bukan ditetapkan oleh kepentingan pribadi, tetapi harus 

berlandaskan shariah (al-Qur’a<n dan Hadia). Sehingga 

tidak ada istilah mnguntungkan sebelah pihak. Semua 

dibangun di atas keadilan, karena dalam sistem ekonomi 

shariah, berorientasi ibadah.  

Hampir semua muamalah, baik muamalah murni, 

mapun ekonomi dimulai dengan akad. Bahkan akad 

menjadi tolak ukur sah dan tidaknya transaksi. Jika 

akadnya benar maka transaksinya dianggap sah. 

Sebaliknya akadnya salah, maka transaksinya menjadi 

tidak sah. Apalagi transaksi tidak memakai akad.  

Secara umum akad sangat beragam, ada akad nikah, 

akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad sewa 

menyewa, akad kerja sama dan banyak lagi yang lainnya. 

Apapun namanya yang jelas akad itu sebuah pintu 

aktifitas, dan jalan pembuka untuk menuju hal selanjutnya. 

Akad dapat dimulai jika syarat-syarat sudah terpenuhi. 
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Akad bukan syarat, tetapi lebih kepada rukun, yang harus 

ada ketika sedang berlangsung suatu transaksi.  

 

B. Akad Jual Beli 

 Dalam sistem ekonomi shariah akad, yakni ijab dan 

qabul berpengaruh terhadap transaksi. Ijab adalah kalimat 

yang maknanya memasrahkan. Kalimat ini diutarakan oleh 

penjual. Sementara qabul adalah kalimat yang maknanya 

menerima, yang diungkapkan oleh pembeli. Ijab dan qabul 

terjadi ketika bertransaksi.  

 Akad ini sangat penting, sebeb berdampak pada sah 

dan tidaknya suatu transaksi. Misalnya penjual menjual 

barang yang sifatnya najis (kotoran), dengan kalimat saja 

jual benda ini (kotoran). Selanjutnya pembeli qabul dengan 

bahasa membeli, maka tarnsaksinya tidak disahkan shariah, 

karena barang yang dijualnya najis. Lain halnya jika ijab 

dan qabulnya diganti dengan bahasa tukar. Misalnya kata 

pembeli “saya tukarkan benda ini (kotoran) dengan uang 

saudara (pembeli). Pembeli juga menyetujui dengan 

kalimat itu, maka transaksi itu dianggap sah, karena bukan 

jual beli, tetapi tukar menukar.  

 Demikian juga dengan seseorang yang mengatakan 

meminjam benda yang ketika digunakan akan berkurang. 

Misalnya A minjam bopen ke pada B. Selanjutnya 

bolpennya digunakan dan habis isisny atau berkurang. 

Akad seperti ini tidak dianggap sah oleh shariah, karena 

meminjam sesuatu yang berkurang ketika digunakan. Lain 

hanya jika diganti akadnya, misalnya kata A saya pakai 

dulu bolpen kamu. Jika ijab dan qabulnya seperti ini dapat 

dianggap sah. Boleh saja dalam shariah akad pinjam 

meminjam Bolpen asalkan tahu ukuran yang digunakan. 

Dengan diketahui ukuran yang digunakan, maka dapat 

menggantinya sesuai dengan ukurannya. Persoalannya 
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sekarang menggantinya kesulitan. Hal ini sama hal dengan 

beras, ketika seseorang akadnya meminjam beras, harus 

mengganti dengan beras yang sama. sama di sini bukan 

hanya pada takaran, atau kiloan saja, melainkan jenisnya 

berasnya. Dalam hal ini lebih aman menghutang saja, 

kemudian diganti dengan harganya. 

  

C. Pelaku dan Barang 

Pelaku adalah orang yang akad. Pelaku harus 

memenuhi syarat. Sebab jika tidak maka akadnya tidak 

sah. Pelaku dalam akad harus orang yang sudah muamaiz
1
, 

berakal. Maka  orang gila tidak sah akad. Demikian juga 

orang yang belum mumaiz, tidak dianggap sah dalam akad.  

Sering terjadi di masyarakat, orang tua menyuruh 

anaknya untuk membeli sesuatu, padahal anak tersebut 

belum mumaiz. Maka ketika jual beli, akadnya tidak 

dianggap sah. Untuk itu, orang tua harus mengetahui 

benar, apakah anaknya sudah mumaiz atau belum. Jika 

sudah silahkan kalau mau menyuruh jual beli, namun jika 

belum jangan perintahkan dulu untuk jual beli.  

Jika sekarang orang semangat dengan sistem ekonomi 

shariah, maka dalam hidupnya pun harus shariah. kata 

shariah jangan digunakan setengah-setengah. Gunakanlah 

secara keseluruhan. Jangan berfikir tentang sistem shariah, 

hanya berorientasi pada keuntungan belaka, tetapi 

berorientasilah pada keridhaan Allah swt.   

  Pada sistem ekonomi shariah, tidak hanya melihat 

akad, tetapi dilihat juga barang yang dijadikan akad. 

Barang yang diperjual belikan dalam sistem shariah, selain 

                                                           
 

1
Mumaiz adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan. Boleh 

juga dikatakan pintar. Misalnya diperintah membeli A pasti dia beli A 
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halal, juga jangan najis. Selain itu, barang yang dijualnya 

harus jelas. Barang tidak jelas tidak sah diperjual belikan. 

Salah satu barang yang tidak jelas, ada buah yang masih 

kecil, belum waktunya dipetik sudah dijual, dan 

memetiknya ketika sudah panen. Demikian juga burung 

yang lagi terbang, tidak sah diperjual belikan. Sejenis 

dengan burung yang sedang terbang, menjual ikan yang 

ada di laut.  

Demikian juga menjual ikan yang masih di empang 

yang belum diketahui jumlahnya secara pasti. Istilah 

sekarang mancing harian. Jika dalam mancing harian 

akadnya beli ikan, maka hukumnya jadi haram. Lain halnya 

orang mancing kiloan. Artinya seseorang bayar ikan sesuai 

dengan jumlah yang dia dapat. Adapun membeli barang 

lewat dunia maya sifat-sifat barangnya harus jelas. Dalam 

hal ini dibutuhkan kejujuran penjual di dunia maya. Untuk 

itu penjualan ini jika masih dalam keraguan lebih baik 

ditinggalkan.       

 

D. Etika Berbisnis 

 Dalam shariah selain mengejar laba, juga harus 

mengedepankan etika. Saling menghargai satu dengan 

yang lain. Tidak diperkenankan dalam shariah, ketika ada 

seseorang yang sedang tawar menawar barang, yang 

harganya belum dapat disepakati. Misalnya pembeli 

maunya, harganya 10, sementara penjual mauanya 20. 

Dalam kondisi seperti itu, seseorang (pembeli) datang dan 

mengatakan bahwa dia sanggup membeli 20. Di sisi lain 

dalam berbisis, seseorang etikanya ikut membantu orang 

lain. Karena dalam bisnis shariah orientasinya ibadah.    

 Dari sisi sosial hal ini akan mendatangkan hubungan 

sosial yang tidak harmonis. Dari sisi psikologi akan 

mendatangkan kebencian, dan kebencian akan menjadikan 
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detak jantung tidak normal, yang dampaknya pada 

peredaran darah. Akibatnya melahirkan psikosomatis. 

Untuk itu, dalam berbisnis kedepankanlah etika berbisnis. 

Dengan menjalankan etika bisnis, selain menjalankan 

shariah, juga dapat melahirkan keharmonisan dalam sosial.  
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BAB VI 

BEKERJA DALAM SHARIAH 

 

A. Bekerja dalam Shariah 

Berkerja dalam kaca mata shariah dipandang mulia. 

Hal itu dapat difahami, karena dengan bekerja orang akan 

terhindar dari fitnah sosial. Shariah tidak mau melihat 

orang yang hanya berpangku tangan. dengan demikian, 

ketika sistem sharih berjalan, tidak ada istilah jatah reman. 
Shariah mendidik manusia untuk menikmati hasil usahanya 

sendiri, bahkan hasil usahanya harus bermanpaat bagi 

orang banyak.  

Kita sering mendenganr, bahwa tangan di atas, lebih 

baik dari tangan di bawah. Ini artinya manusia harus 

bekerja,  jangan sampai membebani orang lain. Tidak 

hanya bekerja, tetapi orinetasi kerjapun harus diperhatikan. 

Agar orientasinya benar, maka harus dibangun di atas niat 

yang benar.  

Pada sistem shariah, niat menjadi titik tolak, bernilai 

pahala atau tidak. Jika niatnya dalam bekerja ibadah, maka 

orientasinya pasti keridhaan Allah swt. namun jika niatnya 

hanya ingin meraih kekayaan, maka orientasinya banyak 

harta. Dengan demikian jalan apapun akan ditempuh. 

Tidak perduli halal atau haram.  

Seorang pekerja pada sistem shariah harus bersyukur. 

Yakni menggunakan karunia Allah swt di jalan yang Allah 

ridhai. Memiliki pekerjaan merupakan sebuah karunia dari 

Allah swt. untuk itu, dalam bekerja tidak boleh curang, 

berbohong, dan sejenisnya.  

  

B. Etos Kerja 

Dalam shariah dianjurkan dapat membangun etos 

kerja. Dalam shariah bekerja, berbinis dinilai mulia. 
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Bahkan seseorang yang lelah karena seharian mencari 

nafkah halal, dapat terhapuskan dosa. Ada dosa yang tidak 

bisa diampuni dengan sebab puasa, shalat, dan ibadah 

lainnya. Ia dapat terampuni jika seharian lelah mencari 

nafkah halal. 

Jika dengan bekerja dapat terampuni dosa, maka tidak 

layak jika ada orang masih mengeluh dalam bekerja. Cape 

lelah, dan sejenisnya itu sebuah konsekwensi jangan 

dijadikan sebuah keluhan. Apalagi menyalahkan Tuhan.  

Betapa penting membangun etos kerja dalam shariah. 

Namun membangun etos kerja tidak semudah membalikan 

telapak tangan, karena etos kerja lahir dipengaruhi oleh 

dua faktor: Faktor Internal, dan Faktor External. Faktor 

Internal faktor yang ada di dalam diri pelaku, dan lahir dari 

pemahaman. Dengan pemahaman, seorang pekerja bisa 

berlapang dada, bisa juga sempit. Firman Allah swt dalam 

surat al-Mujadilah ayat 11: 

                  

                  

                   

                  

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
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berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
Lapang dada dapat melahirkan etos kerja. Hanya saja, 

seseorang dapat berlapang dada, jika memahami esensi 

doa, usaha ikhtiar, sabar dan tawakal.   

 

C. Doa, Usaha, Ikhtiar Sabar Dan Tawakal 

Doa adalah sebuah permohonan kepada Allah swt. 

berdoa merupakan wujud dari keyakinan terhadap yang 

ghaib (Allah swt). Seseorang yang berdoa, adalah orang 

yang menyakini bahwa ada kekuatan yang super di balik 

dirinya (Allah swt).  

Ahmad Must}afa al-Maraghi dalam salah satu 

karyanya, yaitu Tafsir al-Maraghi dia mengatakan. 

Komentarnya, doa itu terbagi dua; pertama dengan ucapan 

(bi al-Qaul), kedua dengan tindakan (bi l-Fi’li). Doa 

dengan kata-kata, seperti yang pada umunya orang ketahui, 

dengan mengadahkan kedua tangan. sementara doa dengan 

tindakan, yaitu tindakan yang meng-arah ke yang 

dimaksud. Misalnya seseorang ingin sehat, maka dia olah 

raga. Nah olah raga bagian dari doa dengan tindakan. Doa 

dengan perbuatan, dapat juga dikatakan usaha. Hal ini 

berbeda dengan ikhtiar, ikhtiar dalam artian kebahasaan 

bermakna pilihan. Adapun dalam artian istilah, ikhtiar 

merupakan tindakan yang disesuaikan dengan tujuan. 

Misalnya seseorang yang pintar bahasa arab, maka dia 

belajar bahasa arab. Namun jika seseorang ingin menguasai 

bahasa arab, sementara yang dia pelajari bahasa Inggris ini 

bukan ikhtiar, karena tujuan dan tindakan tidak sejalan. 

Dilihat dari usahnya ia sudah benar, yaitu belajar, tetapi 
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belajarnya tidak sesuai dengan tujuan, maka itu bukan 

ikhtiar. 

Selain hal di atas, sabar juga dapat membangkitkan 

etos kerja, karena sabar adalah sikap mental. Sabar bukan 

pada umumnya orang memahami, yaitu diam. Sabar lebih 

kepada sikap, dalam menjalankan aktifitas. Seorang 

pembisnis yang sabar, dia siap untuk menghadapi berbagai 

episode. Dengan demikian orang yang sabar, akan 

mempersiapakan segala kemungkinan yang akan terjadi. 

Sabar dalam dunia bisnis, masuk pada managemen risiko.  

Demikian juga dengan tawakal, dapat membangkitkan 

etos kerja. Dengan tawakal seorang pembisnis akan 

menjalankan poin-poin yang sudah direncanakan. Tawakal 

bukan berserah diri yang tidak berbuat apa-apa, seperti 

kebanyakan orang memahami. Namun tawakal lebih 

kepada bertindak menjalankan yang sudah direncanakan. 

Jika diperhatikan teks al-Qur’an tentang tawakal, 

setidaknya dapat kita tangkap pemahaman tawakal, bahwa 

tawakal itu harus ada pada alam realitas, bukan hanya 

berada pada alam idea. Maksudnya tawakal harus 

dibuktikan dengan tingdakan. Tawakal dapat difahami 

tekad, yang berlandaskan pemahaman dan diwujudkan 

dalam tindakan. Tidak berlebihan jika Allah dalam al-

Qur’an mengatakan bahwa yang harus disiapkan sebelum 

bekerja adalah tawakal. firmana Allah swt: 

                             

   

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
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menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali 
Imran:159) 

 
kata azamta (عزمت) merupakan gabungan dari fi’il 

madhi (kata kerja masa lampau) dan fa’il (subjek). Azam 
 .fi’il madhi yang bermakna telah berencana (عزم)

Sementara kata ta (ت) fa’il yang bermakna engkau. Dengan 

demikian ketika digabungkan dapat diartikan ‚ketika 

engkau telah berencana‛, bertawakalah. Jelas dari ayat al-

Qur’an di atas tawakal berada sebelum bertindak. Sesuatu 

yang berada sebelum bertindak adalah perencanaan. 

Dengan demikian tawakal dapat diartikan berserah diri 

terhadap sistem yang telah direncanakan sejak awal.  

Sistem merupakan sunatullah atau hukum alam yang 

telah Tuhan ciptakan. Seseorang yang mau perutnya 

kenyang, harus mengikuti sistem yang telah diciptakan. Di 

antara sistem yang telah Tuhan ciptakan untuk 

mengeyangkan perut adalah makan. Jika seseorang lapar, 

lantas dia makan, itulah yang disebut tawakal. Mungkin 

orang berkata, kalau begitu tawakal dengan yang lainnya, 

seperti usaha, ikhtiar, dan sabar tidak ada bedanya. Bukan 

tidak ada bedanya melainkan satu kesatuan dalam itikad 

dan tindakan. Orang yang bertekad berbarengan dengan 

tindakan, dan pemahaman itu merupakan satu kesatuan 

semuanya. Untuk mempermudah pemahaman perhatikan 

gambar di bawah ini: 
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Jika tawakal difahami merupakan satu kesatuan dari 

usaha, ikhtiar, doa, dan sabar, seperti tersebut di atas, 

maka logikanya tujuan yang hendak dicapai besar 

kemungkinan dapat diraih. Ketika tujuan tercapai manusia 

akan merasa hidupnya dicukupi. Di sinilah etos kerja akan 

tumbuh besemayam di dalam jiwa. 

 

D. Istiqamah  
Istiqamah secara bahasa bermakna berdiri tegak, orang 

yang berdiri tegak disebut mustaqim. Muhammad Qurasih 

Shihab, memahami Istiqamah berasal dari kata qama yang 

artinya sesuatu yang menghujam ke bumi. Sesuatu yang 

menghujam kebumi, akan berdiri kokoh. Adapun dalam 

konteks keagamaan istiqamah bermakna berpegang teguh 

pada konsep kebenaran. Orang yang istiaqamah 
(Mustaqim), akan tegar, teguh, tidak berubah dengan 

berbagai rintangan. Sekalipun ombak datang bertubi-tubi, 

dia akan berdiri kokoh laksana batu karang yang tidak 

gentar dihantam ombak.       

Jika Istiqamah dikaitkan pada dunia bisnis, maka 

pembinis syariah akan istiqamah, siap dengan berbagai 

risiko yang harus dihadapi. Dia bukan seorang yang mental 

cengeng, laksana kapas kena air hujan atau pohon putri 

malu, yang ketika kesentuh langsung layu. Jika istiqamah 

difahami sebagai sikap mental yang siap dengan berbagai 

risiko, maka istiqamah merupakan faktor pendukung untuk 

meraih apa yang dibutuhkan. Dalam dunia bisnis shariah 

yang dibutuhkan tidak hanya laba, tetapi keridhaan Allah 

swt.  

Dalam menjalankan sistem shariah, sangat dibutuhkan 

istiqamah dalam segala hal, baik meraih laba, maupun 

teknisnya. Ada lagi yang lebih penting yang tidak boleh 
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dilanggar semua yang dilakukan tidak bertentangan dengan 

sistem shariah.  

Faktor pendukung istiqamah terdiri dari faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal adalah komitmen (tekad). 

Namun ini bisa dibangun atas pemahaman terhadap takdir. 

Adapun faktor eksternal didapat dari lingkungan.     
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PENUTUP  

 

 

 

A. Kesimpulan 

 Shariah mengatur seluruh kehidupan manusia, baik 

yang berhubungan dengan Allah swt, atau manusia. 

Hubungan dengan Allah disebut ibadah, dan hubungan 

dengan manusia disebut muamalah. Ekonomi bagian dari 

muamalah, yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

mempelajari kebutuhan manusia. Jadi muamalah lebih 

umum, dibandingkan dengan ekonomi.  

 Dalam Islam ekonomi dan muamalah harus mengikuti 

shariah, yakni sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh 

Allah swt. Ekonomi yang mengikuti shariah, populer 

disebut ekonomi shariah. Sementara dibidang muamalah 

yang didasarkan shariah masuk pada ibadah dan amal s}alih. 

Dengan demikian semangat bershariah tidak hanya 

dibidang ekonomi saja, melainkan diharapkan segala 

sistem hidup berdasarkan shariah, termasuk di dalamnya 

muamalah dan ibadah.  

 Dengan uraian shariah dan muamalah dengan 

pendekatan kebahasaan, istilah dan hukum sebagaimana 

yang telah penulis paparkan di atas, dapat mempermudah 

memahami shariah secara menyeluruh.   

 

B. Kritik dan Saran 

 Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan 

penulis. Dalam penulisan buku ini masih jauh dari 

sempurna. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran dari para pembaca, sehingga pada penulis buku 

dikemudian hari dapat disajikan secara sempurna.    
 

85 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an Terjemahan Depag 

 

Apipudin, Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah, 

Analisis Pembiyayaan Akad Mudharabah. 

ejournal.gunadarma.ac.id › Home › Vol 20, No 1 

(2015)  

 

----Al-Qur’an Sebagai Penyembuh Penyakit,(Ciputat: 

YPM) 2013 

 

Chaer, Abdul. Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, 

(Jakara: Rineka Cipta) 2000 

 

Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung) 1999 

 

Husain, Taqi> al-Di>n Abi> al-Bakr bin Muhammad, Kifayah 
al-Akhyar, (Kairo: Da>r al-Fikr,tt)  

 

Qasim, Ibnu, Taushih (Kairo: Da>r al-Fikr)  

  

Lubis, Ibrahim, Agama Islam Suatu Pengantar (Yogya 

Karta: Yudistira)1984 
 
Shihab, Muhammad Quraish, Tafsir al-Misbah (Ciputata: 

Lentera Hati) 2000 

 

S{abuni, Al, Muhammad‘Ali>. Tafsir Ayat al-Ahkam (Dar 

al-kutub al- 

Islamiyyah) 
 

87 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS    

epPnulis  

    

    Penulis bernama Dassaad yang 

dilahirkan pada tanggal 3 April 1965 

di jakarta dari pasangan Bapak H. 

Zubir Ibrahim dan Ibu Hj. Farida 

Mahmud. Penulis Dosen di 

Universitas Gunadarma terhitung 

dari 1995 sampai sekarang. Mata 

kuliah yang diampu di kampus 

tercinta ini meliputi; Pengantar 

Ekonomi 1, Pengantar Ekonomi 2, Perilaku Organisasi, 

Manajemen Umum, Sistem Informasi Manajemen, Studi 

Kelayakan Bisnis, dan Etika Bisnis. Pada tahun 2000 

sampai 2010 penulis mengajar di STMIK 

MUHAMMADIYAH Jakarta, dengan mata kuliah Teori 

Organisasi Umum, Etika Profesi, Manajemen Proyek, 

Manajemen Umum, Sistem, Informasi Manajemen, dan 

Studi Kelayakan Bisnis. Pada tahun 2007 sampai sekarang, 

penulis mengajar di Universitas Nasional, dengan mata 

kuliah, Etika Profesi, Entrepreneurship, Manajemen 

Pemasaran, Manajemen Umum, Sistem Informasi 

Manajemen, dan Analisa Proses Bisnis. Pada tahun 2012 

sampai 2014, pengajar Universitas Pancasila, dengan mata 

kuliah Pengantar Pajak 1, dan Pengantar Pajak 2. Adapun 

pendidikan penulis adalah Sarjana Ekonomi (Universitas 

Jayabaya) dan Magister Managemen (Universitas 

Surapati). 

  Selain penulis sebagai tenaga pengajar Ilmu Bisnis, 

juga sebagai prktisi bisnis. Dunia bisnis telah penulis geluti 

sejak usia 16 tahun, khususnya dibidang furniture sampai 

89 



90 
 

sekarang tetap berlangsung. Penulis juga berusaha 

mengembangkan bisnis trasportasi khususnya dibidang 

Bajaj. Dengan demikian selain penulis mengetahui ilmu 

bisnis juga, mengetahui pengetahuan bisnis yang didapat 

dari praket bisnis.     

 Pada tanggal 19 April 1998 adalah hari yang paling 

bahagia bagi penulis. Penulis dipersatukan (Menikah) 

Allah swt dengan seorang gadis Sleman Jogjakarta 

bernama Riyanti SE, MMSI. Dari Pernikahan itu penulis 

dikaruniai dua Putri, Frida Zahra R.O.P dan Kania Siti Nur 

Farida.   

 Karya Ilmiah penulis yang telah dipublikasikan; 

Analisishubungan Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja 

TerhadapKinerja Karyawan pada PT Adam Jaya, 

(Universitas Gunadarma: E-Jurnal No. 1 vol 20 tahun 2015 

ISSN 1978-4783), Analisis Potensi Kebangkrutan 

Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-

Score pada PT Gajah Tunggal, Tbk Periode 2011-2013, 

sebagai penulis pertama dari tiga penulis, (UG Jurnal, vol.9 

no. 09 tahun 2015 ISSN 1978-4783). Analisis Strategi 

Pemasaran Usaha Kecil Menengah Pembuatan Tas dengan 

Menggunakan SWOT Analysis (Studikasuspada UKM I-

nearbag yang ber-alamat di Perumahan Mas Naga Jalan 

Borobudur I Blok D no. 97 Jakasampurna – Bekasi Barat ) 

(UG:Jurnal vol. 10 no. 2 tahun 2016 ISSN 1978-4783).  

 Penulis juga aktif diseminar Nasional dan 

Internasional. Di antara seminar yang pernah digeluti,  

Perkembangan Semangat Berwirausaha di Kalangan 
Mahasiswa melalui Kegiatan Kredit Mikro di Universitas, 

(Fak. Ekonomi Universitas terbuka : 2015)., Analisis 
faktor-faktor Kendala Usaha pada Usaha Kecil Menengah 
(studikasuspada UKM jajanan sekolah ibu Anah kotadepok 
Jawa Barat (Universitas Islam Bandung : 2015)., Practice 



91 
 

Entrepreneurship Among Student As a Form Preparation 
The Asean Economic Community in 2015, ( case study on 
three students diploma program University of Business and 
Entrepreneurship 2015 Jakarta Gunadarma) (Universitas 
Gunadarma: 2015), (Universitas Udayana Bali : 2015)., 

Analysis of Marketing Strategy Enterprises ( SMEs) 
Wallet on Using SWOT Analysis ( A case study on SME 
products Bags & Wallets located at Wisma Kartini no. 56, 
Jl. Access UI KelapaDua , Cimanggis West Java ),( 

Bisiness School Universitas Pelita Harapan : 2015). 

 

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

  

       Apipudin adalah Dosen di 

Universitas Gunadarma. Lahir dari 

buah cinta Thabri dan Siti Saudah 

(alm) di Lebak Banten pada tanggal 02 

Maret 1977. Penulis Putera ke enam 

dari duabelas bersaudara.  

    Pengalaman penulis di dunia 

pendidikan, terdiri dari formal dan 

informal. Pada dunia formal penulis 

pengajar di Universitas Gunadarma dari tahun 2013 

samapai sekarang pada mata kuliah Pendidikan Agama 

Islam.  Penulis juga pengajar di STAI Nida El-Adabi 

Parungpanjang Bogor, pada mata kuliah Filsafat Umum, 

Filsafat Ilmu, Filsafat Islam, Filsafat Pendidikan, Ilmu 

Kalam, Ulumul Hadis, dan Tafsir Tarbawi. Pada tahun 

2013 penulis pernah mengajar di Universitas Islam Syaikh 

Yusuf Tangerang pada mata kuliah Ulumul Hadis, 

Pemikiran Modern Dalam Islam.  

 Adapun pengalaman Penulis di informal adalah pendiri 

Majelis Taklim al-Mumashahah Parungpanjang pada tahun 

2007. Penulis juga sebagai pengajar tetap Majelis Taklim 

al-Hidayah tingkat desa Kabasiran Parungpanjang. Pada 

tahun 2007-2012 penulis menjadi pengajar Majelis Taklim 

al-Mustaghfirin Taman Ciruas Permai Serang Banten. 

Selain itu penulis pengisi kajian Islam di Masjid DPRRI 

sampai sekarang. Pada tahun 2015 penulis mendirikan 

Pondok Pesantren Sawwadah Parungpanjang Bogor.  

 Penulis menikah dengan seorang gadis Parungpanjang 

bernama Yayah Shalihah pada tanggal 23 September 2000. 

Al-Hamdulillah hasil dari pernikahan dikaruniai tiga putra 

93 



94 
 

dan satu putri, yaitu Muhammad Nashih Ulwan, Thariq 

Abdil Azi>z, Sabilah Zulfa Mustaqimah, dan Kais Hasbi 

Sakin.  

 Pendidikan yang ditempuh penulis terdiri dari 

pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal yang 

ditempuh di antaranya; Sekolah Dasar Negeri (SDN) 

Bintang Resmi Enam, pada 1984-1990. Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 (SMPN) Cipanas Lebak, Banten, pada 

1990-1993. Sekolah Menengah Umum (SMU) LPPU 

Ajendam Jaya Jakarta, pada 1997-2000 (Kelas lll Bidang 

IPS). Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Fak 

Ushuluddin dan Filsafat (Tafsir Hadis), 2004-2008. 

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2010-2012. 

Adapun pendidikan Informal di antaranya; Pesantren 

Riyaduthalibin, Cipanas Banten 1993-1996. Dewan Akbar 

Indonesia Jakarta, 2004 (Kursus Retorika dan Metodologi 

Dakwah).  

 Karya ilmiyah yang pernah penulis publikasikan 

adalah Keistimewaan Suatu Harapan, diterbitkan pada 

Majalah Berita Pajak tahun 2005. Adapun Karya 

Akademik yang pernah ditulis adalah T}alak Perspektif al-

Qur’an Analisis Penafsiran Shaikh Nawawi al-Bantani 

dalam Tafsir Marah{ Labi>d, tahun 2008, al-Qur’a>n Sebagai 

Penyembuh Penyakit yang diterbitkan YPM, Kerjasama 

Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Pembiayaan Akad 

Mudharabah) yang diterbitkan di Universitas Gunadarma 

(Jurnal).  

 Pengalaman penulis dibidang bisnis dan pekerjaan, di 

antaranya; pada tahun 1997 akhir sampai 2009 menjadi 

tenaga honor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

sekaligus aktifis Masjid Pajak Pusat. Pada tahun 2005 

penulis dapat berangkat ke Tanah Suci atas dasar Intruksi 

Hadi Purnomo (Dirjen Pajak 2005). Adapun pengalaman 



95 
 

bisnis, menjadi anggota Gema Insani press, dan agen obat-

obat herbal (al-Biruni). Penulis juga pernah menggeluti 

bidang asuransi Prudential. 

 Adapun pengalaman penulis dalam bidang organisasi; 

menjadi Ketua Umum Jamaah al-Rasyidin yang bergelut 

dibidang bisnis. Ketua Umum Paguyuban Putera Banten di 

Parungpanjang. Wakil Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) Tingkat Kecamatan Parungpanjang.   

 

Moto hidup: Maju berani mundur teratur diam berfikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 


