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Abstrak 

Kebebasan berkontrak dalam kegiatan muamalah merupakan 

kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali 

berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur’an dan 

6XQQDK�1DEL�VHUWD�NDLGDK�NDLGDK�ÀTLK�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�KXNXP�

,VODP� PHQJDQXW� DVDV� NHEHEDVDQ� EHUNRQWUDN��0D\RULWDV� XODPD� ÀTLK�

VHSDNDW� EDKZD� NHULGDDQ� �NHUHODDQ�� PHUXSDNDQ� EHUGLULQ\D� VHEXDK�

DNDG��NRQWUDN���'L�ODLQ�VLVL�ODUDQJDQ�XQVXU�ULED��JKDUDU��PDLVLU�TLPDU�

juga tidak dianjurkan dalam suatu perikatan kontrak. Larangan-

laranga tersebut dimaksudkan agar menjaga harta agar tidak hilang 

dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat 

MHQLV�MXDO�EHOL�LQL��3DGD�DNKLUQ\D�NHVHVXDLDQ�.RQWUDN�GHQJDQ�0DTDVKLG�

6\DULDK� GLDUDKNDQ� PHQXMX� SHUZXMXGDQ� EHUDJDP� WXMXDQ� XQWXN�

kesejahteraan umat manusia.

Kata Kunci: Pengaturan Kontrak, Validitas, Hukum Islam.

Abstract

THE CONTRACT SETTING IN MUAMALAT 

9$/,',7<�� )UHHGRP� RI � FRQWUDFW� LQ� PXDPDODK� DFWLYLW\� LV� IUHHGRP�

LQ�GHWHUPLQLQJ�WKH�IRUPV�RI �DJUHHPHQWV�H[FDYDWHG�EDVHG�RQ�WKH�FRPPRQ�

DUJXPHQWV�LQ�,VODP��7H[WV�RI �WKH�4XU·DQ�DQG�WKH�6XQQDK�RI �WKH�3URSKHW�

DV�ZHOO�DV�WKH�UXOHV�RI � MXULVSUXGHQFH�VKRZ�WKDW�,VODPLF�ODZ�DGKHUHV�WR�
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WKH�SULQFLSOH�RI �IUHHGRP�RI �FRQWUDFW��7KH�0DMRULW\�RI �ÀTK�VFKRODUV�DJUHH�

WKDW� &RXQWHQDQFH� �ZLOOLQJQHVV�� LV� WKH� HVWDEOLVKPHQW� RI � DQ� DJUHHPHQW�

�FRQWUDFW���2Q�WKH�RWKHU�KDQG��WKH�SURKLELWLRQV�RI �XVXU\��JKDUDU��PDLVLU�

��TLPDU�DUH�DOVR�QRW�UHFRPPHQGHG�LQ�DQ�HQJDJHPHQW�FRQWUDFW��7KHVH�EDQV�

DUH�LQWHQGHG�WR�NHHS�WKH�SURSHUW\�IURP�EHLQJ�ORVW�DQG�HOLPLQDWH�KRVWLOLW\�

WKDW�RFFXU�LQ�SHRSOH�GXH�WR�WKLV�W\SH�RI �SXUFKDVH��)LQDOO\���WKH�&RQWUDFW�

FRQIRUPLW\�ZLWK�6KDULD�PDTDVKLG��LV�GLUHFWHG�WRZDUGV�WKH�UHDOL]DWLRQ�RI �

D�YDULHW\�RI �SXUSRVHV�IRU�WKH�ZHOIDUH�RI �PDQNLQG�

Keyword: 7KH�&RQWUDFW�6HWWLQJ��9DOLGLW\��,VODPLF�/DZ�

PendahuluanA. 

Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini semakin hari 
semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini tidak 
dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah 
khususnya bank syari’ah sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan 
oleh umat Islam, bahkan pada tataran praktis banyak kalangan non 
muslim yang bergabung di duniaperbankan syari’ah baik sebagai 
investor maupun sebagai nasabah1. Mereka beranggapan bahwa 
bank syari’ah lebih memberikan jaminan keamanan terhadapuang 
mereka serta lebih tahan terhadap resesi ekonomi, kendati motif  
mereka di dasarkan hanya pada keuntungan belaka. 

Dalam lembaga keuangan syariah, akad yang dilakukan 
memiliki konsekuensi duniawi danukhrawi karena akad yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang 
dihasilkan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidakakan 
WHUOHSDV�GDUL�SURVHV�WUDQVDNVL�\DQJ�GDODP�LVWLODK�ÀTLK�PXDPDODKQ\D�

disebut dengan ·DTG, kata jamaknya DO�¶XTXG. Hukum Islam 
sebagai salah satu sistemhukum yang menjadi sumber bahan 
baku penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak 
asas yang bersifat universal. Asas-asas ini digunakan untuk 
menyusunperundang-undangan nasional kita, khususnya dalam 
bidang hukum kontrak. Hal iniberkaitan dengan fungsi kontrak 

1Amalia Nuril Hidayati, “Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah 

dalam Perspektif  Hukum Islam”, dalam $+.$0��Volume 1, Nomor 2, November 

2013, hlm. 162.
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sebagai bentuk nyata dari aktivitas perbankansyariah. Hal-
hal yang dianggap penting dalam penerapan asas-asas hukum 
perikatanIslam ke dalam perundang-undangan negara yang 
mengatur perbankan syariahadalah penggunaan asas-asas tersebut 
dalam klausul kontrak, penerapan danpelaksanaannya dalam 
kegiatan perbankan syariah sehari-hari yang tidak hanyasesuai 
dengan prinsip syariah tetapi juga tunduk pada hukum positif  
Indonesia. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan 
terlibat dengan berbagaijenis kontrak perdagangan syariah. 
Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip 
yang jelas secara syariah2. 

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam pun 
mengatur ketentuanketentuan Perikatan (akad). ketentuan akad 
ini tentunya berlaku pula dalam kegiatan lembaga keuangan 
syariah termasuk didalamnya bank syariah. Oleh karena itu, 
berdasarkan urain diatas maka kajian yang dibahas dalam artikel 
ini adalah konsep pengaturan kontrak dalam validititas muamalah. 
Dimana dalam aspek tersebut diuraikan secara mendalam 
mengenai keridhaan dalam kontrak, penghindaran transaksi yang 
cenderung berjudi dan penuh spekulasi, serta kaitannya dengan 
SULQVLS�PDTDVKLG�V\DULDK�

PembahasanB. 

Persetujuan Bersama yang Bebas (Rida)1. 

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam 
mengakui adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak 
yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-
bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum 
dalam Islam. Nas-nas al-Qur’an dan Sunnah Nabi serta kaidah-
NDLGDK�ÀTLK�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�KXNXP�,VODP�PHQJDQXW�DVDV�

NHEHEDVDQ�EHUNRQWUDN��'DODP�DO�4XU·DQ�7XKDQ�EHUÀUPDQ��GDODP�

Q.S. al-Ma’idah [5]: 5.

2Ibid., hlm. 163.
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WWÎÍ W WÌ W WËWWÊW W WÉ W WÈW WÇW WÆW WÅW WÄÃWWÂW WÁW WÀ
WWÚWWÙWWØWW×WWÖWWÕWWÔWWÓWWWÒWWÑWWÐWWÏ
WWçWWæWWåWWWäWWãWWâáWWàWWßWWÞWWÝWWÜWWWÛ

  îWWíWWìWWëWWêWWéWWè
+DL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�EHULPDQ��SHQXKLODK�DTDG�DTDG�LWX>@��'LKDODONDQ�

EDJLPX�ELQDWDQJ�WHUQDN��NHFXDOL�\DQJ�DNDQ�GLEDFDNDQ�NHSDGDPX���\DQJ�

GHPLNLDQ�LWX��GHQJDQ�WLGDN�PHQJKDODONDQ�EHUEXUX�NHWLND�NDPX�VHGDQJ�

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.

>@�$TDG� �SHUMDQMLDQ��PHQFDNXS�� MDQML� SUDVHWLD� KDPED�NHSDGD�$OODK�

dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Cara menyimpulkan kebebasan berkontrak dari ayat ini 
DGDODK�EDKZD�PHQXUXW�NDLGDK�XVKXO�ÀTLK��PHWRGRORJL�SHQJJDOLDQ�

hukum Islam), perintah dalam ayat ini adalah wajib. Artinya 
memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebut 
dalam bentuk kata jamak yang diberi kata sandang “al” dan 
PHQXUXW�NDLGDK�XVKXO�ÀTLK�PHQXQMXNNDQ�NHXPXPDQ�3 Mayoritas 
XODPD� ÀTK� VHSDNDW� EDKZD� NHULGDDQ� �NHUHODDQ�� PHUXSDNDQ�

berdirinya sebuah akad (kontrak).4 Hal ini bersandarkan pada 
ÀUPDQ�$OODK���4�6��DQ�1LVD·�>�@������

WWzWWWyW WxWWwWWvWWuWWtWWsWWrWWW W WqWWp
W�WW�WW�WWWWWWWWW�WW�WW�WWW��WW�WW�WW�~WW}WW|WW{

+DL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�EHULPDQ��MDQJDQODK�NDPX�VDOLQJ�PHPDNDQ�KDUWD�
VHVDPDPX�GHQJDQ�MDODQ�\DQJ�EDWLO��NHFXDOL�GHQJDQ�MDODQ�SHUQLDJDDQ�\DQJ�
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
PHPEXQXK� GLULPX>@�� 6HVXQJJXKQ\D� $OODK� DGDODK� 0DKD� 3HQ\D\DQJ�
kepadamu.

>@�/DUDQJDQ�PHPEXQXK�GLUL�VHQGLUL�PHQFDNXS�MXJD�ODUDQJDQ�PHPEXQXK�
RUDQJ� ODLQ�� VHEDE�PHPEXQXK�RUDQJ� ODLQ�EHUDUWL�PHPEXQXK�GLUL� VHQGLUL��

karena umat merupakan suatu kesatuan.

3Muhammad Abu Zahrah, 8VKXO�DO�)LTK� (t.tp.: Dar al-Fikr al-’Arabi, 
t.t.), hlm. 157.

4Dimyaudin Dimyaini, 3HQJDQWDU�)LTK�0XDPDODK (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), hlm. 60.
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Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi-
transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini 
mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin 
untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam 
konteks ini memilii arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan 
transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya 
melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat 
spekulatif  (maysir, judi), ataupun transaksi yang mengandung 
unsur gharar (adanya uncertainly/risiko dalam transaksi) serta 
hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.Ayat ini juga 
memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan 
harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua 
pihak dalam transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli.5

Dapat disimpulkan bahwa bentuk akad apa saja wajib untuk 
dipenuhi. Dalam hadits Nabi dinyatakan: “Orang-orang muslim itu 
WHULNDW�NHSDGD�V\DUDW�V\DUDW��MDQML�MDQML�PHUHNDµ�6 Hadis ini seperti ayat 
di atas menunjukkan bahwa orang Islam terikat kepada apa saja 
syarat yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain mereka dapat 
membuat syarat apa saja dan kelak syarat yang diperjanjikan 
itu dihormati dan mengikat mereka untuk memenuhinya. Bila 
dalam hukum positif  dijelaskan bahwa membuat segala bentuk 
perjanjian adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan 
kesusilaan, maka dalam Islam dengan berpedoman pada hadits 
tersebut nampak ada kelonggaran dalam menentapkan syarat-
syarat perjanjian.

Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan 
hadis Nabi dari Sa’id al Khudlri bahwa Rasulullah saw. bersabda, 
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”  
+DGLV� \DQJ� GLULZD\DWNDQ� ROHK� DO�%DLKDTL� GDQ� ,EQX� 0DMDK� LQL�

merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut 
Wahbah az-Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun 

5 Ibnu Katsir, 7DIVLU�$O�4XUDQ�DO�¶$]KLP (t.tp.: Maktabah Aulad Assyeikh 
Litturats, t.t.), hlm. 723. 

6 Imam Bukhari, 6KDKLK� %XNKDUL�� .LWDE� ,MDUDK� (Beirut: Dar al-Fikr, 
�������,,,�����
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demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari 
Ibnu Hibban. Hadits memberikan prasyarat bahwa akad jual beli 
harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak 
NHWLND� PHODNXNDQ� WUDQVDNVL�� ,PDP� V\DÀL� PHQ\DWDNDQ�� EDKZD�

secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan 
adanya kerelaan/keridaan kedua belah pihak atas transaksi yang 
dilakukan dan sepanjnag tidak bertentangan dengan apa yang 
dilarang oleh syariah.7

Berdasarkan atas kedua dalil diatas, dapat dikatakan bahwa 
keridaaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). 
Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun 
sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan namun demikian, 
ulama berbeda pendapat terkait kebebasan untuk melakukan 
akad.8

Pandangan Kebebasan Berkontrak Menurut Mazhab/2. 
Ulama

Mazhab a. adz-Dzahiriyah

Menurut mazhab ini, hukum asal dalam membentuk 
akad adalah dilarang sampai ditemukannya dalil yang 
memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang 
ditetapkan dalam akad yang tidak ditetapkan dalam syar’i dan 
ijma’ ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat 
ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut.

1) Syari’ah Islam bersifat komprehesif, dan telah memberikan 
penjelasan semua aspek kehidapan manusia yang 
kemaslahatan umat, di antaranya adalah akad (kontrak). 
Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak 
adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, 
kecuali hal itu akan meruntuhkan urusan syariah.

2) Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa melakukan amalan 
yang tidak ada perintah kami, maka kami akan ditolak”. 

7Wahbah az-Zuhaili, DO�)LTK�DO�,VODPL�ZD�$GLOODWXKX (Damaskus: Dar al-
)LNU���������MX]�,9��Klm. 188. 

8Ibid.��MX]�,9��KOP����������
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Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara’ 
dengan nash atau ijma’, maka akad tersebut batal. Karena, 
jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka 
dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan 
sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

Mazhab b. Hanabilah dan Mayoritas Ulama

Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah 
diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara’ yang 
melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini 
didukung oleh dalil berikut ini.

1) Ayat dan hadis sebagaimana disebutkan hanyalah 
mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam 
akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk 
berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. 
Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau 
akad yang digunakan sebagai manusia tanpa menggunakan 
dalil syar’i sama halnya dengan mengharamkan sesuatu 
yang diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan 
menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah mubah 
(diperbolehkan).

2) Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam 
konteks ibadah, harus terdapat nash yang memerintah-
kannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar’i. 
Berbeda dengan muamalah, sepanjang ditemukan nash 
yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan. 

Dasar Asas Kebebasan Berkontrak 3. 

Asas kebebasan berkontrak dalam bahasa Inggris: IUHHGRP�RI �
FRQWUDFW��OLEHUW\�RI �FRQWUDFW, dan party autonomy. Dalam bahasa Arab: 
PDEGD·�KXUUL\DK�DO�WD·DTXG�Maka Asas kebebasan berkontrak adalah 
bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja 
baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun 
belum diatur dalam undang-undang.� Sedangkan menurut 

�A. Qirom Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembang-
annya �<RJ\DNDUWD��/LEHUW\���������Klm. 18.  
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Sjahdeini asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menekankan 
kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk 
dapat menyetujui klausal-klausal dari perjanjian tersebut, tanpa 
campur tangan pihak lain (arti dasar, yaitu tanpa batas).10

Dalam bahasa Inggris, kontrak berarti DQ�DJUHHPHQW�EHWZHHQ�
WZR� RU� PRUH� SHUVRQV� ZKLFK� FUHDWHV� DQ� REOLJDWLRQ� WR� GR� RU� QRW� WR� GR� D�
SDUWLFXODU�WKLQJ��,WV�HVVHQWLDOV�DUH�FRPSOHWHQW�SDUWLHV��VXEMHFW�PDWWHU��D�OHJDO�
FRQVLGHUDWLRQ��PXWXDOOLW\� RI � REOLJDWLRQ���� �7KH� ZULWLQJ� ZKLFK� FRQWDLQV� WKH�
DJUHHPHQW� RI �SDUWLHV��ZLWK� WKH� WHUPV�DQG� FRQGLWLRQV��DQG�ZKLFK� VHUYHV�DV�
D� SURRI � RI � WKH� REOLJDWLRQ�� Jadi, kontrak adalah suatu persetujuan 
diantara dua atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu 
kontrak dengan demikian memiliki unsur-unsur: pihak-pihak 
yang berkompeten, pokok yang disetujui, kewajiban timbal balik. 
Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan suatu tulisan yang 
memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan 
dan syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya 
seperangkat kewajiban.11

'DODP�8QGDQJ�XQGDQJ�'DVDU� ����� GDQ�.LWDE� 8QGDQJ�

undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menjelaskan 
secara tegas tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak 
bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum positif  
Indonesia.Namun tidaklah berarti bahwa asas kebebasan 
berkontrak tidak mempunyai landasan. Paling tidak landasan ini 
ELVD�GLVLPSXONDQ�GDUL�3DVDO������.LWDE�8QGDQJ�XQGDQJ�+XNXP�

Perdata, yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk 
membuat perjanjian, kecuali jika ditentukan tidak cakap oleh 
undang-undang. Dari Pasal 1332, disimpulkan bahwa asalkan 
menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, setiap 
orang bebas memperjanjikannya. Dari Pasal 1320 ayat (4) jo 
1337, dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kuasa 

10Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 
Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian �-DNDUWD��,QVWLWXW�,QGRQHVLD���������
hlm. 11.

11Budiono Kusumohamidjojo, 'DVDU�GDVDU�0HUDQFDQJ�.RQWUDN (Jakarta: 
37��*UDVLQGR���������hlm. 5-6.
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yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan 
kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk 
memperjanjikannya.12 Dari keterangan di atas, dapat dipahami 
bahwa KUH Perdata Indonesia maupun perundang-undangan 
lainnya memuat ketentuan tentang asas kebebasan berkontrak, 
hal ini seperti yang dijelaskan bahwa KUH Perdata tidak memuat 
ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk 
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan 
maupun melarang untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu 
perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum 
perjanjian Indonesia menetapkan adanya kebebasan tersebut.

Menurut Islam perjanjian kontrak sebenarnya tidak ada 
batasan yang ketat tentang bagaimana suatu perjanjian dibentuk. 
Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa 
prinsip muamalah dalam Islam, di antaranya: pertama, pada 
dasarnya segala bentuk mualamah adalah mubah, kecuali yang 
dilarang dalam al-Qur’an dan Sunnah; kedua, muamalah dilakukan 
atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan; ketiga, 
muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat; 
keempat, muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, 
menghilangkan NH]DOLPDQ� (ketidakadilan), gharar (penuh tipu 
daya).13

Salah satu faktor penting dalam  terciptanya perjanjian 
adalah adanyaunsur kerelaan di antara pihak yang melebur diri 
ke dalam ikatan perjanjian. Pihakkedua berikrar kepada pihak 
pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut.Harusdipahami 
bahwa bertemunya kedua pihak adalah sebagai wujud kesesuaian 
keinginanuntuk memunculkan kelaziman syara’ yang dicari oleh 
kedua pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan 
adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud 

12Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 
������

13Ahmad Azhar Basyir, $VDV�DVDV� +XNXP� 0XDPDODK�� +XNXP� 3HUGDWD� ,VODP 

(Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

�������Klm. 10.
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dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang 
lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya.

Bahkan, juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan 
antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan 
tersebut, yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik 
berupa tindakan maupun isyarat. Berdasarkan penjelasan di atas 
dapat dipahami, bahwa sebenarnya inti terciptanya perjanjian 
adalah terwujudnya kehendak pihak yang mengadakan perjanjian 
dan ada kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban 
bersama, yang diindikasikan dari adanya ungkapan, tulisan, 
isyarat, atau tindakan. Suatu perjanjian dapat mengikat para pihak 
yang terlibat didalamnya apabila memenuhi syarat dan hukunnya. 
Rukun akad yang paling  pokok adalah ijab dan kabul.14 Dengan 
demikian, esensi perjanjian adalah pencapaian kesepakatan 
kedua belah pihak, di mana perbuatan seseorang dianggap 
sebagai suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat 
dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap 
sebagai perjanjian.

Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan 
kerelaan atas suatu persyaratan dari satu pihak. Contohnya, 
seseorang yang akan menjadi pelanggan pada perusahaan 
listrik, telepon, PDAM, dan lain-lain. Perjanjian di dalamnya 
cukup dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
perusahaan tersebut. Dalam pemenuhan isi perjanjian seseorang 
cukup memenuhi persyaratan dari perusahaan dan perusahaan 
akan memenuhikeperluan konsumen.

Bentuk perjanjian seperti di atas telah menunjukkan 
kerelaan kedua belah pihak, yang secara otomatis merupakan 
kesepakatan di antara mereka.Perjanjian tersebut didasarkan atas 
suatu kebiasaan, di mana seseorang dianggap telah menyetujui 
suatu perjanjian berdasarkan tindakan yang diambil (dikerjakan).
Suatu ke-biasaan selama tidak melanggar syara’ diperbolehkan 
dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena hukum asal 

14Abdurrahman al-Jaziri, DO�)LTK� ¶DOD� DO�0D]DKLE� DO�$UED·DK� (Beirut: Dar al-

.XWXE�DO�,OPL\DK���������juz II, hlm. 40.
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dalam bermuamalah adalah boleh (mubah) dan tidak diberikan 
penjelasan rinci tata cara pelaksanakaannya. Maka pelaksanaannya 
dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

Pelarangan Riba dan Penghindaran 4. Gharar

a. Pelarangan riba dalam al-Qur’an

Al-Qur’an telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang 
EHUEHGD��GL�PDQD� D\DW� \DQJ�SHUWDPD� �4�6�� DU�5XP� >��@�� ����

diturunkan di Mekah dan 3 ayat lainnya diturunkan di Madinah 
(Q.S. an-Nisa’ [4]: 161, Q.S. Ali Imran [3]: 130-132, dan Q.S. 
DO�%DTDUDK�>�@�����������

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa 
pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan 
menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu 
perbuatan mendekati atau WDTDUUXE kepada Allah swt.  
)LUPDQ�$OODK�VZW��GDODP�4�6��DU�5XP�>��@�����

WWÄWWWÃWWÂWWÁWWWWWÀWW¿¾WW½WWW¼WW»WWWºWW¹WW̧ WW·WWW¶WWµWW ẂW³
WÊWWÉWWÈWWÇWWÆWWÅ

'DQ��VHVXDWX�ULED��WDPEDKDQ��\DQJ�NDPX�EHULNDQ�DJDU�'LD�EHUWDPEDK�

SDGD�KDUWD�PDQXVLD��PDND�ULED� LWX� WLGDN�PHQDPEDK�SDGD�VLVL�$OODK��

GDQ�DSD�\DQJ�NDPX�EHULNDQ�EHUXSD�]DNDW�\DQJ�NDPX�PDNVXGNDQ�XQWXN�

PHQFDSDL�NHULGKDDQ�$OODK��PDND��\DQJ�EHUEXDW�GHPLNLDQ��LWXODK�RUDQJ�

RUDQJ�\DQJ�PHOLSDW�JDQGDNDQ��SDKDODQ\D��

7DKDS� NHGXD�� riba digambarkan sebagai suatu yang buruk 

dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan 

riba. Dalam tahap ini mencoba memberikan gambaran yang riil. 
Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 160-161:

WWWWÄWWWÃWWÂWWÁWWÀWW¿WW¾WW½WW¼WW»WWWºWW¹WW̧ WW·
WWÒWWÑWWÐWWÏÎWWW WÍWWÌWWËWWÊWWÉWWÈWWÇWWÆWWÅ

ÕWWÔWWÓ
0DND��GLVHEDENDQ�NH]DOLPDQ�RUDQJ�RUDQJ�<DKXGL��.DPL�KDUDPNDQ�DWDV�

�PHPDNDQ�PDNDQDQ��\DQJ�EDLN�EDLN��\DQJ�GDKXOXQ\D��GLKDODONDQ�EDJL�

PHUHND��GDQ�NDUHQD�PHUHND�EDQ\DN�PHQJKDODQJL��PDQXVLD��GDUL� MDODQ�
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$OODK��'DQ��GLVHEDENDQ�PHUHND�PHPDNDQ�ULED��SDGDKDO�VHVXQJJXKQ\D�

PHUHND�WHODK�GLODUDQJ�GDULSDGDQ\D��GDQ�NDUHQD�PHUHND�PHPDNDQ�KDUWD�

benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk 

RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�NDÀU�GL�DQWDUD�PHUHND�LWX�VLNVD�\DQJ�SHGLK�

Tahap ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan 
kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Di mana tahap 
LQL�PHQXQMXNNDQ� NDUDNWHU� ULED�� $OODK� VZW�� EHUÀUPDQ� GDODP�

Q.S. Ali Imran [3]: 130:

ÛWWÚWWÙWWWØWW×WWÖÕWWÔWWÓWWÒWWÑWWÐWWWWWÏWWÎ
Hai orang-orang yang�EHULPDQ��MDQJDQODK�NDPX�PHPDNDQ�5LED�GHQJDQ�
EHUOLSDW� JDQGD>@�GDQ�EHUWDNZDODK�NDPX�NHSDGD�$OODK� VXSD\D�NDPX�

mendapat keberuntungan.

>@�<DQJ�GLPDNVXG�´ULEDµ�GL�VLQL�LDODK�ULED�QDVL·DK��0HQXUXW�VHEDJLDQ�

besar ulama�EDKZD�ULED�QDVL·DK�LWX�VHODPDQ\D�KDUDP��ZDODXSXQ�WLGDN�
EHUOLSDW�JDQGD��5LED�LWX�DGD�GXD�PDFDP��QDVLDK�GDQ�IDGKO��5LED�QDVL·DK�

ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. 

5LED�IDGKO�LDODK�SHQXNDUDQ�VXDWX�EDUDQJ�GHQJDQ�EDUDQJ�\DQJ�VHMHQLV��WHWDSL�

lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

GHPLNLDQ��VHSHUWL�SHQXNDUDQ�HPDV�GHQJDQ�HPDV��SDGL�GHQJDQ�SDGL��GDQ�

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi’ah yang berlipat 

JDQGD�\DQJ�XPXP�WHUMDGL�GDODP�PDV\DUDNDW�$UDE�]DPDQ�MDKLOL\DK�

Tahap akhir, ayat riba diturunkan oleh Allah swt. yang 
dengan jelas sekali mengharamkan barang jenis tambahan 
yang diambil daripada pinjaman. Pada tahap ini menegaskan 
tentang pemberian hukum. Firman Allah swt.  dalam Q.S. al-
%DTDUDK����������

WW»WWºWW¹WW¸WWWWW W W W W W W W W·WWW¶WWµWW´WW³WW²WW±WWW°WW¯WW®WWWW¬
WWÉWWWÈWWÇWWWÆWWÅWWÄWWÃWWÂÁWWÀWW¿WW¾WW½WWW¼

ÌWWËWWÊ
+DL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�EHULPDQ��EHUWDNZDODK�NHSDGD�$OODK�GDQ�WLQJJDONDQ�

VLVD�5LED��\DQJ�EHOXP�GLSXQJXW�� MLND�NDPX�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�EHULPDQ��

0DND��MLND�NDPX�WLGDN�PHQJHUMDNDQ��PHQLQJJDONDQ�VLVD�ULED���0DND��

NHWDKXLODK�EDKZD�$OODK�GDQ�5DVXO�1\D�DNDQ�PHPHUDQJLPX��GDQ�MLND�
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NDPX�EHUWDXEDW��GDUL�SHQJDPELODQ�ULED���0DND��EDJLPX�SRNRN�KDUWDPX��

NDPX�WLGDN�0HQJDQLD\D�GDQ�WLGDN��SXOD��GLDQLD\D�

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa 
Allah dan Rasul-Nya mengumandangkan perang bagi para 
pelaku riba. Selain itu ayat selanjutnya juga memberikan 
pemahaman bahwa al-Quran telah memberikan perbedaan 
antara konsep (jual beli) dengan riba, dan melarang bagi kaum 
beriman untuk mengambil sisa-sisa riba, serta memberikan 
perintah hanya untuk mengambil pokok hartanya yang 
dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Disamping itu jika 
memungkinkan, memberikan keringanan bagi para peminjam 
yang sedang dalam kondisi kesulitan. 

Secara jelas, Rasulullah saw. telah melarang riba dengan 
kata-kata yang tidak ambigu. Rasulullah saw. tidak hanya 
memberikan larangan bagi orang yang mengambil riba saja, 
akan tetapi juga memberikan laknat kepada orang yang 
memberika tambahan (riba), orang yang melakukan transaksi 
ribawi, serta orang yang menjadi saksi dalam transaksi 
tersebut.15 Secara literal, riba bermakna naik, bertambah, 
tumbuh atau berkembang.16 Akan tetapi, tidak semua bentuk 
tambahan atau modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang 
GDODP�LVODP��3URÀW�\DQJ�GLGDSDWNDQ�GDODP�VXDWX�XVDKD�MXJD�

berpotensi untuk menambakan nilai modal yang diinvestasikan, 
QDPXQ�SURÀW�WHUVHEXW�WLGDN�GLODUDQJ�GDODP�,VODP��/DOX�EHQWXN�

bagaimanakah yang sebenarnya dilarang dalam Islam?.

Orang yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan 
ini adalah diri Rasulullah saw. sendiri. Rasulullah saw. telah 
menjelaskan bahwa semua jenis pinjaman yang didalamnya 
mengandung unsur manfaat, hadiah kecil, jasa atau kondisi 
yang bisa memuaskan kepentingan yang memberi pinjaman, 
adalah dilarang adanya. Jawaban Rasulullah saw. ini, sekaligus 

15Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, Tirmidzi, dan 
Ahmad. Untuk mendapatkan nash hadits secara lengkap dengan referensinya, 
OLKDW�&KDSUD���������Klm. 236-240.

16Ibnu Manzur,  Lisan al-‘Arab (Qahirah: Dar al-Ma’arif, t.t.).
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menjelaskan bahwa riba memiliki makna yang identik dengan 
bunga, sebagaimana yang lazim dipahami oleh masyarakat.17

Penghindaran Ghararc. 

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr 
(pertaruhan).18 Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar 
adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak 
jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.�� Sehingga, 
dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud 
jual beli ghararadalah, semua jual beli yang mengandung 
ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian. 

Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan 
dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurairah yang 
berbunyi, “Rasulullah saw. melarang jual beli al-hashah dan 
jual beli gharar.”20 Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat 
unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal, 
Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. 
Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar 
ini adalah larangan Allah dalam al-Qur’an, yaitu (larangan) 
memakan harta orang dengan batil. Pelarangan ini juga 
dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam 
ÀUPDQ�$OODK��´+DL�RUDQJ�RUDQJ�\DQJ�EHULPDQ��VHVXQJJXKQ\D�

(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk 
perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
NDPX� PHQGDSDW� NHEHUXQWXQJDQ�µ� �4�6�� DO�0D·LGDK� >�@�� �����

Adapun jula-beli gharar, menurut keterangan Syekh as-Sa’di, 
termasuk dalam katagori perjudian. Ibnu Taimiyyah sendiri 
menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung 

17Dimyaudin Dimyaini, hlm. ����
18Al-Mu’jam al-Wasith� �W�WS��� 0DNWDEDK� DV\�6\XUXT� DG�'DXOL\DK��

2004),hlm. 648.
��%DKMDK�4XOXE�DO�$EUDU�ZD�4XUUDWX�8\XXQL�DO�$NK\DDU�À�6\DUKL�-DZDDPL�

al-Akhbaar���W�WS��'DU�DO�-DLO�������0���Klm. 164.
20Shahih Muslim, Kitab al-Buyu’, Bab Buthlaan Bai al-Hashah wal Bai 

DOODG]L�ÀKL�*KDUDU��KOP�������.
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di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum 
tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk 
perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Qur’an.21

Larangan akan jual beli karena dikhawatirkan adanya 
pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang 
yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar 
kepada pihak lain.22 Larangan ini juga mengandung maksud 
untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan 
sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual 
beli ini. Pentingnya mengenal kaedah gharar sangatlah penting, 
karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari 
ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. 

Penghindaran Qimar/Maisir5. 

Kebiasaannya perjudian (maisir) menerangkan permainan 
yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang 
menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya 
dimotivasikan dengan kegembiraan, pada masa yang sama 
mendapat ganjaran yang berganda, namun terdapat risiko 
transaksi yang dimotivasikan oleh insentif  yang besar. Kita sudah 
maklum bahwa maisir telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah 
untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada 
orang yang memerlukan. Al-Qur’an secara terang-terangnya 
mengutuk perlakuan tersebut. Oleh yang demikian, niat tidak 
menghalalkan cara yang mana berjudi untuk membantu orang 
yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang 
kukuh untuk menerima ganjaran daripada perjudian (maisir). 
Perbezaan antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah 
telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari 
akan struktur pada kedua-duanya. 

21Ibn Taimiyyah, 0XNKWDVKDU� DO�)DWDZD� DO�0LVKUL\\DK�� WDKTLT� $EGXO�
Majid Sulaim (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.t.), hlm. 342.

22Bahjah Qulub, aO�$EUDU�ZD�4XUUDWX�8\XXQL�DO�$NK\DDU�À�6\DUKL�-DZDDPL�
DO�$NKEDDU��hlm. 165.
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Maisir dan TLPDU adalah dua kata dalam bahasa Arab yang 
artinya sama, yaitu menjadi judi. Hal tersebut seperti yang ada 
GDODP�4�6��DO�0D·LGDK�>�@�����

dWWcWWbWWaWW Ẁ W W_WW^WW]WWW W W W W\WW[WWZWWYWWXWW
gWWfWWe

+DL� RUDQJ�RUDQJ� \DQJ� EHULPDQ�� VHVXQJJXKQ\D� �PHPLQXP�� NKDPDU��

EHUMXGL�� �EHUNRUEDQ� XQWXN�� EHUKDOD��PHQJXQGL� QDVLE� GHQJDQ� SDQDK>@��

DGDODK�WHUPDVXN�SHUEXDWDQ�VHWDQ��0DND��MDXKLODK�SHUEXDWDQ�SHUEXDWDQ�

itu agar kamu mendapat keberuntungan.

>@� $O�D]ODDP� DUWLQ\D� DQDN� SDQDK� \DQJ� EHOXP� SDNDL� EXOX�� 2UDQJ�

$UDE�-DKLOL\DK�PHQJJXQDNDQ�DQDN�SDQDK�\DQJ�EHOXP�SDNDL�EXOX�XQWXN�

menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau 

WLGDN��&DUDQ\D�LDODK��PHUHND�DPELO�WLJD�EXDK�DQDN�SDQDK�\DQJ�EHOXP�

SDNDL� EXOX�� 6HWHODK� GLWXOLV� PDVLQJ�PDVLQJ� \DLWX� GHQJDQ�� ODNXNDQODK��

MDQJDQ� ODNXNDQ�� VHGDQJ� \DQJ�NHWLJD� WLGDN� GLWXOLV� DSD�DSD�� GLOHWDNNDQ�

dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah. bila mereka hendak 

melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci Ka’bah 

mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka 

DNDQ�PHODNXNDQ�DWDX�WLGDN�PHODNXNDQ�VHVXDWX��VHVXDL�GHQJDQ�WXOLVDQ�

anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang 

WLGDN�DGD�WXOLVDQQ\D��PDND�XQGLDQ�GLXODQJ�VHNDOL�ODJL�

%HULNXW� EHEHUDSD� GHÀQLVL� PDLVLU�TLPDU. Ibrahim Anis23 
menyatakan bahwa PDLVLU�TLPDU� adalah setiap permainan yang 
mengandung taruhan dari kedua pihak (muraahanah). Menurut 
al-Jurjani,24 telah menyatakan judi adalah setiap permainan 
yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) 
yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. 
Terkait dengan hal tersebut, Yusuf  al-Qardhawi25  dalam Halal 
dan Haram dalam Islam mengatakan, judi adalah setiap permainan 
yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.

23Ibrahim Anis, HW�DO���DO�0X·MDP�DO�:DVLWK��.DLUR��'DUXO�0D·DULI���������
hlm. 758. 

24Ali bin Muhammad al-Jurjani, DW�7D·ULIDW (Jeddah: al-Haramayn, t.t.).
25Yusuf  al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu`ammal Hamidy 

�6XUDED\D��%LQD�,OPX��������
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%HEHUDSD�GHÀQLVL� WHUVHEXW� VHEHQDUQ\D� VDOLQJ�PHOHQJNDSL��

VHKLQJJD�GDULQ\D�GDSDW�GLVLPSXONDQ�VHEXDK�GHÀQLVL�PDLVLU�TLPDU 
yang menyeluruh. Jadi, PDLVLU�TLPDU adalah segala permainan 
yang yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana 
pihak pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak 
yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur: 
(a) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak 
yang berjudi); (b) ada suatu permainan, yang digunakan untuk 
menetukan pihak yang menang dan yang kalah; dan (c) pihak 
yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) 
yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan 
kehilangan hartanya. Maysir atau TLPDU�VHFDUD�KDUÀDK�EHUPDNQD�
judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya 
disyaratkan adanya sesuatu (berupa lotere) yang diambil dari 
pihak yang kalah untuk pihak yang menang.

Kesesuaian Kontrak dengan 6. Maqashid asy-Syari’ah

0DTDVLG� DV\�V\DUL·DK� GLNDODQJDQ� XODPD� XVKXO� ÀTK� GLVHEXW�
juga dengan asrar asy-syari’ah, yaitu tujuantujuan dan rahasia-
rahasia yang terdapat dibalik suatu hukum yang ditetapkan oleh 
Srai’, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia 
maupun di akhirat.26 0DTDVKLG�DV\�V\DUL·DK ini merupakan intisari 
utama dari hukum Islam, di mana tujuan Allah swt. menurunkan 
hukum-Nya bagi manusia adalah untuk merealisasikan beberapa 
tujuan utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syatibi,27 
yaitu salah satunya adalah memelihara harta benda.

Terkait dengan perjanjian atau kontrak kepercayaan 
konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para 
pelaku bisnis. Itulah sebabnya mengapa mayoritas pelaku bisnis 
melakukan segala suatu untuk bisa membangun kepercayaan, agar 
bisa menjadi magnet yang bisa menjaring konsumen. Embrio 

26Ar-Raysuni, 1DG]DUL\\DK� DO�0DTDVKLG (Herdon: IIIT, 2000), hlm. 
10, dalam Zamakhsyari, 7HRUL�WHRUL�+XNXP� ,VODP�GDODP�)LTK�GDQ�8VKXO�)LTLK 
(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 2.

27Hasballah Thaib, 7DMGLG�� 5HDNWXDOLVDVL�� GDQ� (ODVWLVLWDV� +XNXP�
Islam(Medan: Sekolah Pascasarjana Hukum USU, 2002), hlm.���.
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kepercayaan dimulai dari pelaksanaan transaksi (akad/·DTG) 
sesuai dengan al-Qur’an dan hadis. Segala pelaksanaan transaksi 
tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan atapu 
segala bentuk bentuk dampak negative yang timbul dari suatu 
transaksi. Akad adalah awal mula terjadinya suatu trasaksi, yang 
ketika dijalani dengan IDLU��PDND�DNDQ�PHQGDSDWNDQ�EHQHÀW�\DQJ�
halal dan berkah.

7UDQVDNVL� DWDX� DTDG� GDODP� ÀTK� DO�PX·DPDODW adalah 
NHWHUNDLWDQ� DWDX� EHUWHPXQ\D� LMDE� GDQ� TDEXO� \DQJ� EHUDNLEDW�

timbutlnya akibat hokum.Akad merupakan tindakan hukum 
GXD� SLKDN�� NDUHQD� DTDG� SHUWHPXDQ� LMDE� \DQJ�PHUHSUHVDQWLNDQ�

NHKHQGDN�GDUL�VDWX�SLKDN�GDQ�TDEXO�PHQ\DWDNDQ�NHKHQGDN�SLKDN�

\DQJ�ODLQQ\D��$GDSXQ�WXMXDQ�DTDG�DGDODK�XQWXN�PHODKLUNDQ�VXDWX�

DNLEDW�KXNXP�GDQ�DWDX�OHELK�MHODV�ODJL�DGDODK�WXMXDQ�DTDG�DGDODK�

maksut bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh 
SDUD�SLKDN�SHPEXDWDQ�DTDG�28

Perintah syari’ah diarahkan menuju perwujudan beragam 
tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Tujuan syari’ah 
ditekankan dalam banyak teks al-Qur’an dan Sunnah. Kontrak 
(akad) atau transaksi apa pun menghalangi salah satu sasaran 
tersebut tidaklah sah dalam syari’ah. Cukup jelas bahwa hak dari 
sesama umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua 
transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari’ah juga mengacu pada 
semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas. 
Dalam hal ini, mereka sesuai dengan hak publik dalam peraturan 
modern. Karenanya, kontrak (akad) apa pun seharusnya tidak 
berlawanan dengan manfaat publik secara luas.��

Simpulan C. 

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan dalam 
menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan 

28Samsul Anwar, +XNXP� 3HUMDQMLDQ� 6\DULDK�� 6WXGL� 7HQWDQJ� 7HRUL� $TDG�
GDODP�)LTLK�0XDPDODW (Jakarta: 5DMD*UDÀQGR�3HUVDGD������), hlm.��������

��Mansoori, dalam Muhammad Ayub, 8QGHUVWDQGLQJ� ,VODPLF�)LQDQFH (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama)�������
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dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur’an dan Sunnah 
1DEL� VHUWD� NDLGDK�NDLGDK� ÀNLK� PHQXQMXNNDQ� EDKZD� KXNXP�

Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Mayoritas ulama 
ÀNLK� VHSDNDW� EDKZD� NHULGDDQ� �NHUHODDQ��PHUXSDNDQ� EHUGLULQ\D�

sebuah akad (kontrak).

Terkait dengan riba, Rasulullah saw. telah melarang riba 
dan juga memberikan laknat kepada orang yang memberika 
tambahan (riba), orang yang melakukan transaksi ribawi, serta 
orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Secara literal, 
riba bermakna naik, bertambah, tumbuh atau berkembang. 
Sedangkan terkait sistem jual beli gharar ini terdapat unsur 
memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah 
melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Larangan 
dilakukan karena jual beli karena dikhawatirkan adanya pertaruhan 
dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. 
Yakni, bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. 
Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar 
tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi 
pada orang akibat jenis jual beli ini. Pentingnya mengenal kaidah 
gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli 
yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di 
dalamnya. 

Sedangkan PDLVLU�TLPDU merupakan segala permainan 
yang yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana 
pihak pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak 
yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur: 
(1) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak 
yang berjudi); (2) ada suatu permainan yang digunakan untuk 
menetukan pihak yang menang dan yang kalah; dan (3) pihak 
yang menang mengambil harta (sebagian/ seluruhnya/ kelipatan) 
yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan 
kehilangan hartanya. Maysir atau TLPDU�VHFDUD�KDUÀDK�EHUPDNQD�
judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya 
disyaratkan adanya sesuatu (berupa lotere) yang diambil dari 
pihak yang kalah untuk pihak yang menang.
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Pada akhirnya kesesuaian kontrak dengan PDTDVKLG� DV\�
syari’ah perintah syari’ah diarahkan menuju perwujudan beragam 
tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Tujuan syari’ah 
ditekankan dalam banyak teks al-Qur’an dan Sunnah. Kontrak 
(akad) atau transaksi apa pun menghalangi salah satu sasaran 
tersebut tidaklah sah dalam syari’ah. Cukup jelas bahwa hak dari 
sesama umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua 
transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari’ah juga mengacu pada 
semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas.
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