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ABSTRAK 

 

Salman Al-Farisi: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad 

Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send  Di Kecamatan 

Tampan 

 

Setiap manusia pasti mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya 

dirinya dan keluarganya sehari-hari dalam hal ini adalah upah dalam pekerjaan. 

Ojek online sangat akrab dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat 

kota yang mana kemudahan dalam memesan, mengantar barang dan kemudahan 

dalam membayar jasa  dan penumpang juga dapat mengetahui tarif pengantaran 

ojek online tersebut. dalam aplikasi gojek sudah bisa melihat dan mengetahui 

berapa biaya perjalanan dari tempat penjemputan hingga alamat tujuan. Gojek 

memfasilitasi cara pembayaran jasanya dengan dua cara yaitu dengan cara tunai 

dan juga pembayaran melalui  Go-Pay Gojek. Aturan tentang pelaksanaan Go-

Send telah di atur dan dapat di akses oleh semua orang secara online yang mana 

aturan tersebut dapat disebut juga dengan Product Terms Of Secrvice, dalam 

aturan tersebut telah  yang mencakup dari ketentuan layanan, asuransi, jenis 

barang yang dapat dikirimkan atau tidak, hingga jaminan pengguna, sehingga 

pelayanan Go-Send yang diberikan oleh Go-Jek menjadi layanan yang bersih juga 

terpercaya 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu 

penelitian dilakaukan dalam kehidupan yang sebenarnya menyangkut data yang 

ada dilapangan, dan sampel yang di jadikan responden dalam pene,itian ini 

sebanyak 24 orang dari 120 driver online  aktif di Kecamatan Tampan dengan 

teknik random sampling. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan 

dengan menggunakan metode observasi, angket dan wawancara. Sedangkan 

metode analisa yang di gunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang 

ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan 

secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.  



 

ii 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

jasa Go-Send di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan sah dan 

sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah saat aturan yang berasal dari 

Go-Jek dilaksanakan oleh driver dalam hal ini adalah product terms of service, 

akan tetapi ketika driver tidak menjalankan aturan yang ada, maka akad ijarah 

yang dilaksanakan dapat dikatakan batal, dikarenakan bisa saja barang yang 

dikirim kostumer adalah barang yang dilarang dalam aturan dan bahkan juga 

dilarang oleh syariat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk 

mengabdi dan beribadah kepadanya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, 

danlangkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdi kepada Allah SWT.
1
 

Para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, ibadah mahdah 

yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin langsung dengan Allah 

SWT.Atau dikenal juga dengan habl min Allah seperti shalat, puasa, haji. Kedua, 

ghairu mahdah yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya 

melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan habl min an-

nas.Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual 

beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.  

Semua aktivitas semacam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika 

dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama 

manusia dan niat ikhlas Allah SWT.Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk 

transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada dalil 

yang melarang. 

Hal ini didasarkan pada prinsip kaidah hukum asal muamalah yang 

mengemukakan bahwa “segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam 

                                                             
1
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 

Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1. 



 

 

 
 

2 

Al-Qur‟an dan sunah”.Dengan demikian, dalam muamalah memiliki lapangan 

yang sangat luas hanya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang 

dilarang (diharamkan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan praktik 

menghindarinya.
2
 

Prinsip umum dalam muamalah, yang harus diperhatikan adalah substansi 

makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya. Jika 

muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna 

yang dikehendaki syara‟ (maqasid syariah) yakni bertujuan untuk mencapai 

kemashalatan umat dapat diterima serta saling tolong menolong. Sesuai dengan 

firman allah taala dalam Q.S Al- Maidah (5): 2 

                        

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya”. 

 

Namun, jika muamalah yang dilakukan membawa pengaruh negatif kepada 

masyarakat maka bentuk muamalah ini ditolak.
3
 

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari muamalah adalah 

saling tolong menolong dalam kebaikan diantara kaum muslimin agar terjaga 

ukhuwah islamiyah dan yang mana tolong menolong ini akan berujung ke 

maslahat di akhirat. 

                                                             
2
Nur Asnawi, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi,dan Isu-isu Kontemporer, (Depok: 

Rajawali Pers, 2017), hlm. 20. 

 
3
Rozalinda, Op.Cit.,hlm, 11. 
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Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai 

keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah 

SWT.
4
 Manusia sebagai makhluk individuyang memiliki berbagai kebutuhan 

hidup, telah disediakan Allah swt. Beragam benda yang dapat memenuhi 

kebutuhannya, dalam rangka pemenuhan kabutuhan yang beragam tersebut, tidak 

mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, ia harus bekerjasama dengan orang lain.
5
 

Salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dalam konsep muamalah adalah 

konsep ijarah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa, atau Ijarah adalah adalah transaksi sewa 

menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa.
6
 

Ulama bersepakat bahwa ijara doperbolehkan. Ulama memperbolehkan 

ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur‟an Sesuai dengan firman Allah ta‟ala 

dalam Q.S At-Thalaq (65) : 6 

                        

                            

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

                                                             
4
Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.  

 
5
 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

hlm.4. 

 
6
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 

247. 
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patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. 

 

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyawa dalam 

hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat  diatas bahwa seseorang boleh 

menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum 

dalam segala bentuk sewa menyewa baik dalam barang maupun jasa. 

Menurut Dr. Muhammad Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna atas barang dan jasa ,memalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
7
 Dari pengertian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atas perjanjia 

yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari 

orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan 

kedua belah pihak.  

Menurut pengertian di atas  akad upah-mengupah dalam transportasi online, 

juga termasuk dalam akad ijarah.  Dikarenakan dalam akad ini manfaat dari jasa 

ojek online dipakai oleh konsumen yakni orang yang memesan jasa dari Gojek. 

Ojek online sangat akrab dengan kehidupan masyarakat, terutama 

masyarakat kota yang mana kemudahan dalam memesan, mengantar barang dan 

kemudahan dalam membayar jasa  dan penumpang juga dapat mengetahui tarif 

pengantaran ojek online tersebut. 

                                                             
7
Ibid., 
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Sama  halnya dengan ojek online yakni Gojek, dalam aplikasi gojek sudah 

bisa melihat dan mengetahui berapa biaya perjalanan dari tempat penjemputan 

hingga alamat tujuan. Gojek memfasilitasi cara pembayaran jasanya dengan dua 

cara yaitu dengan cara tunai dan juga pembayaran melalui  Go-Pay Gojek. 

Salah satu jasa yang diberikan Gojek adalah pengantaran barang yang 

dinamakan Go-Send, yang mana disini driver hanya perlu mengambil barang 

kiriman dan mengantarkannya ke tempat tujuan, selanjutnya barang yang dikirim 

tersebut dapat dipantau oleh pengirim melewati aplikasi gojek, untuk memastikan 

barang sampai di tempat tujuan. 

Pada saat Pengguna menggunakan Layanan Go-Send, Pengguna diwajibkan 

untuk memasukan Barang, dan jenis barang  yang tidak dapat dikirimkan 

menggunakan Layanan Go-Send, antara lain:
8
 

1. Barang Terlarang:  

 Uang (koin, koin, mata uang asing) 

 Narkotika, ganja, morfin, dan produk lain yang menyebabkan 

kecanduan 

 Pornografi dalam bentuk apapun 

 Pengiriman yang memiliki durasi lebih lama dari waktu transit yang 

diperlukan 

 Hewan hidup dan tanaman 

                                                             
8
Dikutip dari https://www.gojek.com/en/terms-of-service/ yang diakses pada tanggal 

21November 2019 

https://www.gojek.com/en/terms-of-service/


 

 

 
 

6 

 Bahan makanan yang mudah rusak dan minuman yang membutuhkan 

pendingin atau lingkungan yang dikendalikan 

 Bahan peledak, senjata api, persenjataan, dan bagian-bagiannya 

 Perangkat judi dan tiket lotere 

 Barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah 

 Barang hasil tindak kejahatan, misalnya barang curian dan 

sebagainyadan  atau  

 Barang lain yang dikeluarkan oleh hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

2. Barang Luar Biasa:  

 Karya seni senior, termasuk karya seni yang dibuat atau dikerjakan 

dengan menggunakan keterampilan, rasa atau keahlian kreatif untuk 

dijual, pertunjukkan, atau koleksi, termasuk, namun tidak terbatas pada 

barang-barang (dan bagian-bagiannya) seperti lukisan, gambar, vas, 

permadani 

 Film, gambar hasil foto, termasuk fotografi negatif, krom fotografi, 

slide fotografi 

 Komoditas yang sangat rentan terhadap kerusakan, atau nilai pasar 

yang sangat bervariasi, atau sulit untuk dipastikan 

 Barang antik, kompetitif yang menunjukkan gaya atau mode dari era 

masa lalu yang lalu sejarahnya, usia atau kelangkaan kontribusi untuk 

nilainya. Barang ini termasuk namun tidak terbatas pada, furnitur, 
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peralatan makan, gelas, dan barang-barang koleksi seperti koin, 

perangko 

 Barang pecah belah terdiri dari perhiasan, termasuk perhiasan imitasi, 

jam tangan dan bagian-bagiannya, batu permata atau batu (mulia atau 

semi mulia) berlian industri dan perhiasan yang terbuat dari logam 

mulia 

 Bulu binatang, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian bulu, 

pakaian dengan pemangkasan dan kulit didukung 

 Logam Mulia, termasuk namun tidak terbatas pada, emas dan perak 

batangan atau bubuk, endapan atau platinum (kecuali sebagai bagian 

integral dari mesin elektronik) 

 Perangko, cukai atas minuman keras, materai; dan / atau  

 Koin Emas (harus dikemas dengan tajuk koin atau Safe-T Mailer dan 

harus dijaga agar tidak bersentuhan antara satu dan lainnya atau yang 

dibungkus dalam bahan yang dilapisi).  

3. Dokumen Berharga:  

 Sertifikat Kepemilikan dan / atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 

Guna Bangunan (HGB);  

 Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sertifikat Tanda 

Kelulusan, Paspor; dan / atau  

 Sertifikat Deposito Bank Obligasi Barang-barang lain yang ditentukan 

oleh Kami sebagai Dokumen Berharga. 
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4. Barang yang melebihi kapasitas angkut kendaraan.  

5. Barang yang memiliki nilai lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)  

Pelanggan juga wajib menuliskan rincian barang yang akan dikirim 

(contoh: jenis barang, berat barang, dan sebagainya) di dalam kolom keterangan 

barang, dan dalam layanan Gosend tercantum himbauan kepada driver untuk 

memeriksa barang secara langsung guna memastikan barang yang akan di antar, 

apakah sesuai dengan data yang di tuliskan.
9
Dalam pelaksanaan layanan ini 

banyak didapati driver tidak memeriksa barang yang akan dikirim, Dikhawatirkan 

barang yang tidak diperiksa oleh driver adalah merupakan barang yang dilarang 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis menemukan dari salahsatu costumer 

bahwa ia pernah menggunakan layanan Go-Send dan barang yang ia kirimkan 

dalam keadaan terubngkus tetapi Driver tidak melakukan pemeriksaan, 

sebagaimana yang dikatakan latifah selaku costumer,“saya pernah menggunakan 

Go-Send untuk mengirim gelas kerumah paman saya di kubang tetapi driver 

hanya menanyakan isinya tanpa memeriksa dahulu”
10

 

Penulis menemukan kasus dalam suatu web berita yang mana disebutkan 

di dalamnya bahwa pernah terjadi pengiriman sabu ke lapas Pekanbaru dengan 

menggunakan layanan Go-Send.
11

Akan tetapi. Dari masalah latar belakang diatas, 

maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah 

Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send di 

Kecamatan Tampan”. 

                                                             
9
 Dikutip dari https://www.gojek.com/en/terms-of-service/ yang diakses pada tanggal 5 

November 2019 
10

, Latifah Hidayati, Wawancara, Pekanbaru, 3 November 2019 
11

Dikutip dari http://riautribune.com/detail berita/12470/alamak-pesan-sabu-dengan-gojek 

https://www.gojek.com/en/terms-of-service/
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah 

yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan padaSistem Pelaksanaan Go-Send. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. BagaimanaSistem Pelaksanaan Go-Send di Kecamatan Tampan? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pelaksanaan Go-

Send. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum 

mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui tata cara sistem pelaksanaan GoSend di Kecamatan 

Tampan. 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem 

Pelaksanaan Go-Send 

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, 

intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai 

bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa. 
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E. Metode Penelitian  

1. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil 

penelitian dan pembahasan pada skripsi ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada. Maka disini penulis memberikan suatu batasan 

terhadap pengelolaan data dan penyajian data yang diperlukan. Sesuai 

dengan judul yang penulis angkat, maka penulis membatasi diri terhadap 

pembahasan, yaitu mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem 

Pelaksanaan Gosenddi Kecamatan Tampan. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di area Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Driver Gojek dan 

pemakai jasa Go-Send. 

b. Objek Penelitian 

Yang menjadi Objek penelitian ini adalahsistem pelaksanaan 

Go-Send Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generealisasi hasil penelitian.
12

Setelah melakukan observasi selama 1 

minggu penulis mendapati 120 Driver Gojek berada di area 

Kecamatan Tampan 

b. Sample  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.
13

Tujuan 

berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang 

mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang 

representatif.
14

 Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik 

Random Sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan 

tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini Sebanyak 20% yaitu 24 Driver Gojek 

5. Jenis Penelitian dan Sumber Data  

a. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis Empiris  

                                                             
12

 Sarifuddin, Azwar, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),hlm. 

77. 
13

 Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), hlm. 80. 

 
14

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 82. 
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yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk 

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di 

lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu 

pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana 

implementasikannya di lapangan.
15

 

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum 

normative (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
16

 

b. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu: 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh 

penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak 

yang terkait pada driver serta penumpang Gojek (penulis 

melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).  

2) Data Sekunder  

                                                             
15

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 17. 

 
16

Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2004), hlm. 134.  
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Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan telah 

dikumpulkan oleh instansi-instansi atau penelitian terdahulu, yang 

berupa teori-teori, literatur-literatur dan informasi terkait 

permasalahan yang diteliti.  

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, 

catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta al-Qur‟an 

dan al-Sunnah yang terkait dengan Hukum menolong dalam 

keburukan. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, 

dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi 

dokumen dan objek penelitian adalah Tinjauan Fiqih Muamalah 

Terhadap Jasa Pelaksanaan Gosend Di Kecamatan Tampan. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukkan pengamatan langsung kelapangan mengenai 

masalah yang diteliti, maka Penulis melakukan Observasi di tempat-

tempat berkumpulnya Driver Gojek guna mengamati secara Langsung 

sistem pelaksanaan Go-Send. 
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b. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik 

pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara 

lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait 

permasalahan yang dibahas.
17

 

c. Angket/Kuisioner 

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.
18

 

7. Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif 

kualitatif. Menurut Mulyono,
19

 metode deskriftif kualitatif yaitu metode 

yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai 

dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang 

dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan 

pokok permasalahan. 

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis 

dilakukan terhadap sistem dan prosedur pinjam-meminjam uang, serta 

menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam untuk menilaiTerhadap 

                                                             
17

 Aji, Damanuri, MetodologiPenelitian Muamalah, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 

2010), hlm. 81. 

 
18

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiyah, 

(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139. 

 
19

 Dedi Mulyono, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 8 
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Jasa Pelaksanaan Go-Senddi Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru lalu 

disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, apakah penerapan yang 

dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada. 

 

8. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan adalah: 

a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang 

diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar 

dan diamati dengan alat indra peneliti.
20

 

b. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan denganmasalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

  

                                                             
20

Tohirin, Op. Cit, hlm. 67. 
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F. Sistematika Penelitian 

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang 

dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu 

dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat 

dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Batasan Masalah 

3. Rumusan masalah  

4. Tujuan penelitian 

5. Kegunaan Penelitian 

6. Outline 

BAB II :  LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang geografis, demografis, agama, 

pendidikan, keadaan sosial, keadaan di Kecamatan Tampan. 

BAB III  :  TINJAUAN UMUM 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan 

dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, macam-macam ijarah, 

prinsip-prinsip ijarah, hikmah ijarah pada umumnya. 
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BAB IV  :  HASIL PENELITIAN 

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi 

pembahasan mengenai jasa pelaksanaan Gosend di daerah 

Kecamatan Tampan dan tinjauannya dalam fiqih muamalah 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan 

dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala 

kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran. 

DAFTAR PUSTAKA 



 

18 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. PT. GO-JEK  

1. Sejarah Umum GO-JEK  

PT GO-JEK INDONESIA berdiri berdasrkan SK Pengesahan 

Nomor : AHU-0007172.AH.01.02 Tahun 2016 dengan Pendirian 

Perusahaan dibawah Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn 

tertanggal 7 April 2016. Dalam hal ini PT GO-JEK INDONESIA adalah 

Perusahaan Penyelenggara Sistem Aplikasi.  

PT GO-JEK INDONESIA pertama kali didirikan oleh Nadiem 

Makarim pada tahun 2010 yang bermula sebagai perusahaan transortasi 

roda dua melalui panggilan telepon. Dan kini GO-JEK telah tumbuh 

menjadi on-demand mobile plarform dan aplikasi terdepan yang 

menyediakan berbagai layanan. GO-JEK adalah karya anak bangsa yang 

kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan 

kehidupan sehari-hari ditengah kemacetan perkotaan. GO-JEK adalah 

sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk 

meningkatkan pekerja dibarbagai sektor informal di Indonesia. Yang mana 

kegiatana GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inivasi 

dan dampak sosial. 

 Layanan yang ditawarkan oleh GO-JEK adalah transportasi, kurir 

dan berbelanja. Tujuan GO-JEK saat itu adalah meningkatkan kinerja para 
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pengemudi ojek. Di tahun 2015 PT GO-JEK INDONESIA memutuskan 

untuk menyediakan layanan GO-JEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga 

GO-JEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan 

segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Disinilah pertumbuhna GO-JEK 

menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GO-JEK diluncurkan pada 

tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu transport, instant 

courier and shopping. 

GO-JEK memilliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat 

dipesan secara online dengan menggunakan aplikasi GO-JEK APP yang 

dapat diunduh melalui smartphone atau gadget. Konsumen dapat 

memesan GO-JEK drive untuk mengakses semua layanan dengan cara 

memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu 

menggunakan layanan use my location untuk mengarahkan diver ketempat 

dimana berada.  

GO-JEK merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai 

penyedia jasa. GO-JEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha 

sebagai pendukung dalam mengeperasikan GO-JEK itu sendiri, karena 

perusahaan GO-JEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat 

menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek konvensional yang 

sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun. 

Oleh karena itu, GO-JEK telah melebarkan sayapnya ke berbagai 

daerah di Indonesia salah satunya yaitu Pekanbaru. Di Pekanbaru sendiri 

GO-JEK ada pada pertengahan tahun 2017 dan sangat banyak peminatnya, 
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karena pada saat itu GO-JEK telah menjadi buah bibir masyarakat sebab 

GO-JEK telah booming sebelum mereka membuka kemitraan di 

Pekanbaru. Karena banyaknya peminat masyarakat pada jasa transportasi 

online yang terbilang baru di Kota Pekanbaru, ini membuat berbagai 

golongan usia atau pekerja yang sebelumnya telah bekerja ingin 

bergabung menjadi mitra GO-JEK sebagai pekerjaan sampingan mereka, 

agar memiliki penghasilan sampingan perharinya 

Berdirinya perusahaan GO-JEK adalah berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar 

hukum berdirinya perusahaan GO-JEK dan menjadikan perusahaan yang 

telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, PT GO-JEK INDONESIA 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(KEMENKUMHAM) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. 

Perusahaan ini sebagai penghubung antara konsumen dengan pengemudi 

ojek secara mudah.  

Sebagai perusahaan teknologi, GO-JEK telah memiliki Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat 

Keterangan Domosili Peusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Visi dan Misi 

a. Visi PT Gojek Indonesia 

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. 

Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan 
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pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian 

dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut 

mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. 

b. Misi PT Gojek Indonesia 

PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli 

Indonesia dengan misi sosial. PT. Gojek Indonesia ingin meningkatkan 

kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat 

mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:  

1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur 

transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.  

2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah 

kepada pelanggan. 

3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat 

Indonesia.  

4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan dan sosial.  

5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait 

dengan usaha ojek online.  

3. Tiga Pilar PT. Gojek Indonesia 

a. Kecepatan  

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari 

pengalaman.  
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b. Inovasi  

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.  

c. Dampak Sosial  

Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat 

Indonesia. 

4. Struktur Organisasi PT Gojek Indonesia 

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Gojek Indonesia adalah 

Struktur Organisasi Fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi kedalam 

kelompok fungsional yang terpisah. Berikut ini akan digambarkan struktur 

organisasi PT. Gojek Indonesia 

a. Direktur Utama  

1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perusahaan. 

2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. 

3) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami 

perusahaan. 

4) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.  

5) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.  

6) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai 

bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.  
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b. Wakil Direktur  

1) Membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di 

masing-masing area.  

c. Manager IT  

1) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go-Jek 

dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada 

pelanggan.  

2) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, 

braiware dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja 

optimum Go-Jek Indonesia. 

3) Mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan program 

aplikasi perangkat yang terintegrasi.  



 

 

 
 

24 

4) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang 

menyangkut IT.  

d.  Manager Karyawan Front Office& Pemasaran  

1) Melatih, menetapkan dan mengevaluasi karyawan front office.  

2) Memastikan bahwasanya karyawan mengetahui sistem 

komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via 

telepon dan standard operasional Go-Jek.  

3) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan 

bawahannya.  

4) Membuat lapran daftar pelanggan.  

5) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi 

dan peringatan bagi yang melanggar.  

6) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pemasaran.  

e. Manager Akuntansi  

1) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.  

2) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggung jawaban 

keuangan. 

3) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.  

4) Melakukan sistem pencatatan keuangan.  

5) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.  

6) Merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan atas 

semua aktivitas akuntansi.  
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7) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.  

f. Manager Ojek  

1) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.  

2) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.  

3) Selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan Go-Jek.  

4) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan 

tukang ojek.  

g.  Karyawan  

1) Bidang Programming :  

 Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT 

di bidang Programming.  

 Bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT.  

2) Bidang Web :  

 Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT 

di bidang Web.  

 Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web go-

jek.  

3) Front office (CS. Administrasi & Pemasaran) :  

 Melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh 

Manajer Front Office dan Administrasi.  

 Bertanggung jawab kepada Manajer Front Office dan 

Administrasi. 
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4) Tukang Ojek :  

 Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer 

bagian ojek.  

 Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu 

ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.  

 Bertanggung jawab kepada atasannya.  

5. Layanan yang Ditawarkan 

Sampai saat ini aplikasi Go-Jek telah menyediakan 17 macam 

layanan jasa, Go-Jek di Semarang sudah menerapkan semua layanan 

sesuai aplikasi, yaitu: 

a. Go-Ride  

Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat 

mengantar anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan lebih 

cepat 

b. Go-Car  

Go-Car adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk 

mengantarkan Anda kemanapun dengan nyaman.  

c. Go-Food  

Go-Food adalah layanan pesan-antar makanan dengan lebih dari 

30.000 daftar restauran.  

d. Go-Mart  

Go-Mart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan 

jenis barang dari berbagai macam toko di area anda.  
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e. Go-Send  

Go-Send adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk 

mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. 

f. Go-Box  

Go-Box adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan 

truk/ mobil bak/ blind van.  

g. Go-Tix  

Go-Tix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan 

pengantaran tiket langsung ke tangan Anda.  

h. Go-Med  

Go-Med merupakan hasil kolaborasi antara Go-Jek dengan Halodoc. 

Go-Med tidak menyediakan produk apapun, melainkan 

menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotek di 

Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.  

i. Go-Massage  

Go-Massage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional langsung 

ke rumah anda.  

j. Go-Clean  

Go-Clean adalah layanan jasa kebersihan professional untuk 

membersihkan kamar kos, rumah, dan kantor Anda.  

k. Go-Glam  

Go-Glam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure-

pedicure, creambath, waxing, dan lainnya langsung ke rumah Anda. 
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l. Go-Auto  

Go-Auto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat 

untuk kendaraan baik mobil maupun motor kapanpun dan dimana pun. 

m. Go-Busway  

Go-Busway adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus 

Transjakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar Anda kesana.  

n. Go-Pulsa  

Go-Pulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet 

dengan sistem pembayaran menggunakan saldo Go-Pay.  

o. Go-Bills  

Go-Bills merupakan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan 

listrik, membeli token listrik hingga BPJS dengan sistem pembayaran 

menggunakan saldo Go-Pay.  

p. Go-Points  

Go-Points adalah program loyalty dari Go-Jek khusus untuk pengguna 

Go-Pay. Setiap transaksi menggunakan Go-Pay akan mendapatkan 1 

token, mainkan token, kumpulkan poin dan dapatkan reward menarik.  

q. Go-Pay  

Go-Pay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi 

Anda di dalam aplikasi Go-Jek. 
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B. Sejarah Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 

kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang pada mulanya merupakan 

wilayah dari kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah 

ini berubah masuk ke dalam wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan 

merupakan salah satu kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada 

tanggal 14 Mei 1988 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kecamatan Tamban dibentuk pada tanggal 20 

September 1996 dengan Nomor KPTS : 151/IX/1996.
21

 

Kemudian kecamatan Tampan ini terbentuk dari gabungan beberapa 

desa dan kecamatan yang pada awalnya merupakan desa dan kecamatan dari 

kabupaten Kampar yaitu:  

a. Desa Simpang Baru dari kecamatan Kampar  

b. Desa Sidomulyo Barat dari kecamatan Siak Hulu  

c. Desa Labuh Baru dari kecamatan Siak Hulu  

d. Desa Tampan dari kecamatan Siak Hulu  

Jadi dari 4 (empat) desa inilah kecamatan Tampan ini terbentuk 

berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 yang di atas
22

, Sehingga Kecamatan 

Tampan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut
23

 : 

                                                             
21

 Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2015. 
22

Ibid.  
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a. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai (kota 

Pekanbaru).  

b. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten 

Kampar)  

c. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki (kota 

Pekanbaru)  

d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten 

Kampar)  

Menurut Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas 

wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 km2 atau sama dengan 9,46% dari 

luas Kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk 

perumahan atau perkarangan.
24

 Tetapi setelah adanya pemekaran terhadap 

Kecamatan Tampan, maka luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 

km2. Kepadatan penduduknya mencapai 4,499 jiwa/km2, dengan kelurahan 

terpadat adalah Kelurahan Tuah Karya sebesar 12,09 km2 dengan jumlah 

penduduk 99,013 jiwa yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 8,190 

jiwa/km2.
25

 

Padatnya jumlah penduduk kecamatan tampan menjadikan jasa 

angkutan online sebagai salah satu pilihan mata pencaharian masyarakat 

Kecamatan tampan, dan timbulah ide untuk membuat beberapa pangkalan 

                                                                                                                                                                       
23

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tanayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan 

Kecamatan Rumbai Pesisir. 
24

 Profil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.   
25

 Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2016.   
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ojek online, dengan luasnya wilayah kecamatan Tampan maka terdapat 

beberapa titik pangkalan ojek online, yaitu: 

a. Jl. Merpati Sakti 

b. Jl. Bangau sakti 

c. Jl. Manyar Sakti 

d. Gg. Mesjid merpati Sakti 

e. Sekitaran Universitas Riau 

f. Sekitaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

g. Simpang Tabek Gadang 

h. Sekitaran Ponpes Babussalam 

Dengan adamya pelaku usaha ojek online di kecamatan Tampan akan 

memudahkan kostumer dalam berpergian atau menggunakan jasa layanan 

lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB III 

JASA PELAKSANAAN GO-SEND DALAM TINJAUAN FIQIH 

MUAMALAH 

A. Sistem Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan
26

. 

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara 

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem, lalu 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut:  

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan  

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

                                                             
26

 Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada), hlm. 70 
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melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program  

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus 

tanpa pola yang baku 

 

B. Ketentuan penggunaan layanan (Product terms of service) Go-Send 

Ketentuan Penggunaan GoSend ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan Gojek yang mana ketentuan 

pelayanan ini dapat disebut juga dengan product terms of service dan 

ketentuan ini telah diperbahatui mulai dari 9 Desember 2019  . Jika Anda 

menggunakan Layanan GoSend pada Aplikasi Gojek, maka Anda akan 

dianggap telah membaca dan menyetujui Ketentuan Penggunaan GoSend ini. 

Oleh karenanya, jika Anda tidak menyetujui sebagian atau seluruh bagian dari 

Ketentuan Penggunaan GoSend ini.
27

 

1. Istilah Umum 

Kecuali didefinisikan secara khusus di bawah ini dan pada bagian 

lain dari Ketentuan Penggunaan GoSend ini, istilah-istilah dalam huruf 

besar yang digunakan dalam Ketentuan Penggunaan GoSend ini harus 

                                                             
27

https://www.gojek.com/id/terms-of-service/ diakses pada tanggal 10 Maret 2020 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://www.gojek.com/id/terms-of-service/&usg=ALkJrhgXhjA61prLRH5P7pC5WeC1RHX42w#gojek-tnc
https://www.gojek.com/id/terms-of-service/
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ditafsirkan sesuai dengan istilah yang ada di dalam Ketentuan Penggunaan 

Gojek.  

Barang adalah barang yang akan dikirim oleh pengirim kepada 

penerima dengan menggunakan jasa Mitra melalui GoSend.  

GoSend adalah layanan pengiriman Barang yang diselenggarakan 

oleh PT Paket Anak Bangsa sebagai salah satu afiliasi Kami, yang 

disediakan oleh Mitra dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua 

untuk mengantar Barang dari lokasi penjemputan pengirim Barang ke 

lokasi tujuan penerima Barang yang ditentukan Pengguna.  

Mitra adalah Penyedia Layanan pihak ketiga independen yang 

setuju menjadi mitra Kami dan afiliasi Kami, yaitu PT Paket Anak 

Bangsa, bekerja sama dengan Kami dengan skema kemitraan, dan bukan 

karyawan, agen atau perwakilan Kami.  

2. Ketentuan Layanan 

a. Anda wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai 

alamat lengkap penjemputan pengirim Barang, tempat tujuan penerima 

Barang dan jenis Barang yang akan dikirimkan dengan menuliskan 

rincian Barang (contoh: nama barang, berat barang dan jenis barang) di 

dalam kolom keterangan Barang yang disediakan. Anda dapat memilih 

untuk mengisi informasi tambahan sehubungan dengan nomor telepon 

pengirim Barang, nomor telepon penerima Barang dan/atau instruksi 

khusus terhadap pengiriman Barang.  
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b. Apabila Anda merasa perlu, dengan tunduk pada penilaian Anda 

sendiri sesuai dengan rincian Barang, Anda dapat melakukan 

pengemasan terhadap Barang agar Barang yang dikirim oleh Mitra 

tidak rusak selama perjalanan.  

c. Apabila Barang yang akan dikirim telah dikemas, atas persetujuan dan 

disaksikan oleh Anda, Mitra berhak untuk membuka kemasan untuk 

memastikan bahwa isi kemasan sesuai dengan deskripsi Barang dan 

tidak melanggar Ketentuan Penggunaan GoSend ini.  

d. Biaya atas pelaksanaan Layanan GoSend ( “Biaya Pengguna” ) akan 

ditawarkan dan ditampilkan pada Aplikasi Gojek sebelum Anda 

menggunakan Layanan GoSend. Anda memahami dan mengakui 

bahwa Kami dapat mengubah penawaran dan/atau memperbaharui 

Biaya Pengguna yang ditawarkan kepada Anda dari waktu ke waktu 

berdasarkan faktor tertentu, antara lain lokasi, waktu, hukum, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat biaya-

biaya lain yang timbul selama penyediaan Layanan GoSend untuk 

Anda, termasuk namun tidak terbatas pada biaya tol dan biaya parkir, 

maka Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut 

dan Mitra berhak untuk meminta penggantian biaya-biaya lain tersebut 

dari Anda.  

e. Pembayaran biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(d) 

dapat dilakukan secara tunai atau dibayarkan melalui fitur pembayaran 

lain yang tersedia pada Aplikasi Gojek.  
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3. Asuransi Untuk Layanan Gosend 

a. Untuk kenyamanan Anda, Kami bekerja sama dengan pihak ketiga 

penyedia jasa asuransi untuk memberikan perlindungan asuransi 

terhadap Barang selama pelaksanaan Layanan GoSend. Ketentuan 

lebih lanjut terkait dengan asuransi yang disediakan oleh pihak ketiga 

penyedia jasa asuransi dapat Anda akses melalui tautan 

https://www.gojek.com/blog/gosend/asuransi-layanan-gosend/ 

b. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak bertindak sebagai agen atau 

perwakilan dari pihak ketiga penyedia jasa asuransi dan bukan pihak 

atas perjanjian untuk penyediaan asuransi antara Anda dengan pihak 

ketiga penyedia jasa asuransi.  

c. Anda tidak dapat melakukan klaim asuransi apabila Barang yang Anda 

kirimkan melalui Layanan GoSend merupakan Barang yang termasuk 

ke dalam jenis Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ketentuan 

Penggunaan GoSend ini.  

4. Jenis Barang Yang Tidak Dapat Dikirim Melalui Layanan Go-Send 

Pada saat Pengguna menggunakan Layanan GoSend, Pengguna 

wajib untuk memastikan bahwa Barang yang dikirimkan merupakan 

Barang yang tidak termasuk ke dalam Barang yang tidak dapat dikirimkan 

menggunakan Layanan Go-Send, antara lain:  

1. Barang Terlarang, termasuk namun tidak terbatas pada:  

a. Uang (tunai, koin, mata uang asing);  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://www.gojek.com/blog/gosend/asuransi-layanan-gosend/&usg=ALkJrhh8aFmTSwQy3UBSjuwodLOPBSZXrw
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b. Narkotika, ganja, morfin, dan produk lainnya yang menyebabkan 

kecanduan;  

c. Pornografi dalam bentuk apapun;  

d. Pengiriman yang memiliki durasi lebih lama dari waktu transit 

yang diperlukan;  

e. Hewan hidup dan tanaman;  

f. Bahan makanan yang mudah rusak dan minuman yang 

membutuhkan pendingin atau lingkungan yang dikendalikan;  

g. Bahan peledak, senjata api, persenjataan, dan bagian-bagiannya;  

h. Perangkat judi dan tiket lotere;  

i. Barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah;  

j. Barang hasil tindak kejahatan, misalnya barang curian dan 

sebagainya; dan/atau  

k. Barang lain yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

a. Barang Luar Biasa, termasuk namun tidak terbatas pada:  

1) Karya seni, termasuk karya yang dibuat atau dikerjakan dengan 

menggunakan keterampilan, rasa atau bakat kreatif untuk dijual, di 

pertunjukkan, atau koleksi, termasuk, namun tidak terbatas pada 

barang-barang (dan bagian-bagiannya) seperti lukisan, gambar, 

vas, permadani;  

2) Film, gambar hasil foto, termasuk negatif fotografi, chromes 

fotografi, slide fotografi;  
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3) Komoditas yang secara alamiah sangat rentan terhadap kerusakan, 

atau nilai pasar yang sangat variabel, atau sulit untuk dipastikan;  

4) Barang antik, komoditas yang menunjukkan gaya atau mode dari 

era masa lalu yang sejarahnya, usia atau kelangkaan kontribusi 

untuk nilainya. Item ini termasuk namun tidak terbatas pada, 

furnitur, peralatan makan, gelas, dan barang-barang koleksi seperti 

koin, perangko;  

5) Barang pecah belah berupa perhiasan, termasuk kostum perhiasan, 

jam tangan dan bagian-bagiannya, batu permata atau batu (mulia 

atau semi mulia) berlian industri dan perhiasan yang terbuat dari 

logam mulia;  

6) Bulu binatang, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian bulu, 

pakaian dengan trimming dan kulit berbulu;  

7) Logam Mulia, termasuk namun tidak terbatas pada, emas dan 

perak batangan atau bubuk, endapan atau platinum (kecuali sebagai 

bagian integral dari mesin elektronik);  

8) Perangko, cukai atas minuman keras, meterai  

9) Koin Emas (harus dikemas dengan coin header atau Safe-T Mailer 

dan harus dijaga untuk tidak bersentuhan antara satu dan lainnya 

atau yang dibungkus dalam bahan yang berlapis).  

10) Dokumen Berharga, termasuk namun tidak terbatas pada:  

11) Sertifikat Kepemilikan dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 

Guna Bangunan (HGB);  
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12) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sertifikat Tanda 

Kelulusan, Paspor; dan/atau  

13) Sertifikat Bank Deposit Obligasi Barang-barang lainnya yang 

didefinisikan oleh Kami sebagai Dokumen Berharga.  

b. Dokumen Berharga, termasuk namun tidak terbatas pada:  

1) Sertifikat Kepemilikan dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 

Guna Bangunan (HGB);  

2) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sertifikat Tanda 

Kelulusan, Paspor; dan/atau  

3) Sertifikat Bank Deposit Obligasi Barang-barang lainnya yang 

didefinisikan oleh Kami sebagai Dokumen Berharga.  

c. Barang yang melebihi kapasitas angkut kendaraan.  

5. Barang Yang Tidak Dapat Dikirimkan 

a. Barang yang tidak dapat dikirimkan karena penerima Barang tidak 

dapat ditemukan pada alamat penerima, bukan merupakan tanggung 

jawab Kami. Kami tidak menyediakan layanan penitipan dalam bentuk 

apapun bagi Anda atau pengirim Barang.  

b. Apabila Mitra menyerahkan Barang yang tidak dapat dikirimkan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5(a) kepada Kami, Pengguna dapat 

mengambil Barang yang tidak dapat dikirimkan tersebut dalam waktu 

30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi antara Pengguna 

dan Mitra di kantor Kami yang terdekat (“ Jangka Waktu 

Pengambilan Barang ”). Apabila Barang yang tertinggal tersebut 
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tidak diambil dalam Jangka Waktu Pengambilan Barang, maka 

lewatnya Jangka Waktu Pengambilan Barang merupakan pernyataan 

tegas dari Anda bahwa Barang tersebut telah dialihkan dan diserahkan 

kepemilikannya kepada Kami dan oleh karenanya Kami berhak untuk, 

tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Anda, 

mengambil tindakan yang Kami anggap sesuai atas Barang tersebut 

(termasuk namun tidak terbatas pada mendonasikan, menjual, 

menghancurkan atau membuang Barang).  

c. Dalam hal Barang yang tidak dapat dikirimkan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5(a) bukan barang milik Anda, jika setelah lewatnya 

Jangka Waktu Pengambilan Barang Kami memahami bahwa barang 

yang tertinggal tersebut tidak kunjung diambil oleh Anda atau 

perwakilan Anda, Anda dianggap telah menghendaki beralihnya 

kepemilikan Barang yang tertinggal tersebut kepada Kami 

sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Terjadinya peralihan atas Barang 

tersebut menjadi tanggung jawab Anda. Anda mengakui akan 

membebaskan Kami dari setiap permasalahan yang muncul antara 

Anda dengan pemilik Barang yang tidak dapat dikirimkan tersebut.  

6. Pernyataan Dan Jaminan Pengguna 

a. Pernyataan dan jaminan Pengguna yang diatur dalam Pasal 6 ini adalah 

sebagai tambahan atas pernyataan dan jaminan yang diberikan 

Pengguna sebagaimana termuat dalam Ketentuan Penggunaan Gojek. 

Tidak ada ketentuan dalam Pasal 6 ini yang mengurangi atau 
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membatasi keberlakuan dari pernyataan dan jaminan yang diberikan 

Pengguna di dalam Ketentuan Penggunaan Gojek.  

b. Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah mengetahui dan 

memahami resiko melakukan pengiriman Barang menggunakan 

Layanan GoSend dan: a. apabila Anda sebagai pengirim Barang, Anda 

merupakan orang yang berwenang untuk melakukan pengiriman 

Barang dan b. apabila Anda sebagai penerima Barang, Anda 

merupakan orang yang berwenang untuk menerima Barang.  

c. Apabila terjadi kerugian atau permasalahan yang Anda alami pada saat 

penyediaan Layanan GoSend, Kami akan, dengan upaya terbaik Kami, 

membantu mempertemukan Anda dengan Mitra yang terkait dalam 

mencari penyelesaian atas masalah tersebut. Kami tidak mempunyai 

kewajiban apapun terhadap setiap permasalahan atau perselisihan yang 

timbul antara Anda dan Mitra, termasuk pada mengambil tindakan 

tindakan hukum yang dianggap perlu oleh Anda atau Mitra.  

d. Mitra berhak untuk menolak permintaan Layanan GoSend Anda jika 

Penyedia Layanan memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai 

bahwa Anda telah, atau dengan menerima pesanan dari Anda, Anda 

akan melanggar Ketentuan Penggunaan GoSend ini, Ketentuan 

Penggunaan Gojek atau hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  
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 Aturan Sistem pengiriman barang yang dilaksanakan di Indonesia 

telah di atur juga di dalam uu 38 tahun 2009 tentang pos yang terdiri dari 

12 bab dan 53 pasal 

 

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pelaksanaan Go-Send 

1. Pengertian Ijarah 

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi‟i sebagaimana 

yang dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-

mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-

mengupah, yaitu mu‟jir dan musta‟jir (yang memberikan upah dan menerima 

upah). Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah 

karya Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip juga oleh Hendi Suhendi, 

menjelaskan makna ijarah sebagai sewa-menyewa.
28

 

Berasal dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata ijarah 

dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada 

perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti 

“Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, 

sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja di 

pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu” dalam bahasa 

arab upah dan sewa disebut ijarah.
29

 

Sedangkan pengertian menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama, antara lain sebagai berikut: 

                                                             
28

  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 113. 

 
29

Ibid., hlm. 114  



 

 

 
 

43 

a. Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah: 

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. 

b. Menurut Syafi‟iyah bahwa ijarah adalah: 

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 

mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 

tertentu. 

c. Menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa ijarah adalah: 

Menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu 

dengan pengganti.
30

 

d. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan kompensasi.
31

 

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau 

sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan 

demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang atau 

jasa.
32

 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Pada penjelasan di atas mengenai ujrah telah dituangkan secara 

eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum.Dasar yang 

membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya. 

a. LandasanAl-Qur'an 

1. Surat Az- Zukhruf ayat 32 :   

                                                             
30

  Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah,( Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 121. 
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  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 

 
32

  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm l. 317 
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Artinya :Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami 

Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah,  

apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan 

manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam 

kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan 

Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, 

kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat 

saling tolong- menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu 

masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur 

kehidupannya.dan rahmat Allah baik dari apayang mereka kumpulkan 

walau seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat 

meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
33

 

  

                                                             
33

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, Vol. 12, 

(Ciputat : Lentera Hati, 2000),hlm. 561. 
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2. Surat Ath-Thalaq ayat 6 : 

                     

                      

                         

     

Artunya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan 

kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui 

kepada isterinya yang dicerai raj‟i. 

3. Surat Al-Qasas ayat 26-27 : 

                       

                      

                       

                  

Artinya:Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat 
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dipercaya". 

4. Surat Ali-Imran ayat 57 : 

                       

       

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada 

mereka dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah 

tidak menyukai orang-orang yang zalim”. 

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan 

Allah dalam al-Qur‟an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan 

orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak 

memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak 

disukai Allah. 

b. Landasan Sunnah 

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 

dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga 

golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah 

orang yang tidak membayar upah pekerja. 
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Artinya:“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, 

telah menceritakan kepada saya Yahyabin Sulaim dari Isma'il bin 

Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 

'anhu dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Allah 

Ta'ala berfirman: Ada tigajenis orang yang aku berperang 

melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah 

atas namakulalumengingkarinya,seseorangyangberjualan orang 

merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang 

memperkerjakan pekerjaaan kemudian pekerja itu menyelesaikan 

pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya” (H.R.Bukhari).
34

 

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya. 

 

Artinya: “Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada 

kami, (katanya) Wahbibn Sa‟idibn Athiyyahal-Salamiy telah 

memberitakan kepada kami, (katanya)Abdu al-Rahman ibn Zaid 

ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) 

dari ayahnya, dari Abdillah ibnUmar dia berkata: Rasulullah 

Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum 

kering keringatnya”. (H.R IbnuMajah)
35

 

 

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga 

mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan.Sebagaimana 

dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 

„Abbas. 
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 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),hlm. 50. 
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'I telah 

menceritakan  kepada kami Wuhaib telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas 

radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 

'alaihiwasallam berbekam dan memberi upah tukang 

bekamnya.
36

 

 

3. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut Hanafiyah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan 

qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu: 

a. Aqid, yaitu mu‟jir (orang yang menyewakan) dan musta‟jir (orang 

yang menyewa). 

b. Shighat, yaitu ijab dan qabul. 

c. Ujrah (uang sewa atau upah). 

d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan 

tenaga dari orang yang bekerja.
37

 

Selain rukun ijarah di atas,juga terdapat syarat-syarat ijarah yang 

terdiri dari
38

: 

a. Syarat terjadinya akad (syarat in‟iqad) 

                                                             
36

 Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

hlm.303 
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  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta,:Amzah 2010) hlm 319. 
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Syarat terjadinya akad (syarat In‟iqad) berkaitan dengan aqid, 

akad, dan objek akad. Menurut Ulama Hanafiyah, syarat yang berkaitan 

dengan aqid adalah berakal, dan mumayiz, serta tidak disyaratkan harus 

baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak 

mumayiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah 

berpendapat, bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan 

baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz 

adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Syafi‟iyah dan 

Hanabilah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan 

berakal. 

b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz) 

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia 

memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, ijarah al-fudhul 

(ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau 

tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah. 

c. Syarat sah ijarah 

1. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila 

salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya 

dinyatakan tidak sah.
39

 

2. Ma‟qud„alaih bermanfaat dengan jelas. Di anatara cara mengetahui 

ma‟qud „alaihadalah dengan menjelaskan manfaatnya, waktunya, 
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 Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm. 116. 
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atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau 

jasa seseorang. 

3. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk 

yang diharamkan. 

4. Penjelasan waktu 

Menurut ulama tidak memberikan batasan maksimal atau 

minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih 

tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengaharuskan untuk 

membatasinya. Penjelasan waktu kerja bergantung pada pekerjaan 

dan kesepakatan. 

5. Sewa bulanan 

Menurut ulama Syafi‟iyah, seseorang tidak boleh 

menyatakan, “Saya menyewakan rumah ini setiap satu bulam Rp. 

50.000,-“ sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru 

setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan 

“Saya sewa selama satu bulan”. Selain itu yang paling penting 

adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa. 

6. Penjelasan jenis pekerjaan 

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 

diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak 

terjadi kesalahan atau pertentangan. 
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4. Macam-Macam Ijarah 

   Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, 

dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma‟qud 

„alaih. Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika 

penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau 

yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila 

kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan 

penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjian, upah harus 

diberikan semestinya.
40

ijarah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:
41

 

a. Ijarah „ala al-manafi, yaitu ijarah yang akadnya adalah manfaat, 

seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, 

baju untuk dipakai dan lain-lain. 

b. Ijarah „ala al-amanah, yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah jasa 

atau pekerjaan, seperti membanngun gedung atau menjahit pakaian. 

Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah menupah. Ijarah ini 

dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir) 

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khass dan ajir 

musytarak. Pengertian ajir khass adalah pekerja yang melakukan suatu 

pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti 

pembantu rumah tangga dan sopir. 

Adapun ajir musytarak adalah sesorang yang bekerja dengan 

profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah 
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  Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm l. 85. 
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karena profesinya, pengacara dan konsultan. Pembagian kedua ajir 

tersebut mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Ajir 

khass, menurut empat ulama madzhab tidak bertanggung jawab atas 

rusaknya atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja kepada majikannya, 

sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun ajir musytarak, menurut 

kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ajir musytarak sama dengan 

ajir khass dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, ajir 

musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau 

hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.
42

 

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan 

kelompok (serikat), harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya. 

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dulu 

permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Apabila 

kerusakan ini bukan karena kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja 

tidak dituntut ganti rugi. Jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka 

para pekerja harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan 

mengganti atau sanksi lainnya. 

5. Macam-macamdanJenisUpah(Ujrah) 

Upah diklasifikasikan menjadi dua macamyaitu: 

a. Upah yang sepadan (ujrahal-misli) 

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya 

serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai 
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yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 

pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi 

pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas 

kedua belah pihak yang melakukan  transaksi pembeli jasa, tetapi 

belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus 

menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah 

yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan 

tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang 

sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik 

penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur 

eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, 

melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi 

dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.
43

 

b. Upah yang telah disebutkan (ujrahal-musamma) 

Upah yang disebut (ujrah al-musamma) syaratnya ketika 

disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah 

pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. 

Dengan demikian, pihak musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk 

membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana 

pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil 

dari apa yang yang telah  disebutkan, melainkan upah tersebut 

merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuansyara‟. 
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Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan 

transaksi,  maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang 

disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun 

terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka 

upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrulmisli).
44

 

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa 

jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang 

muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, 

diantaranya: 

a. Upah perbuatantaat 

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, 

atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-

Qur‟an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya 

diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. 

Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, 

pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh 

mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaanitu.
45

 

b. Upah mengajarkanAl-Qur'an 

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh 

mengambil upah dari pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu 

syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang 
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kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada 

dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk 

kepentingan pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah 

tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada 

mereka sesuatu imbalan dari pengajaranini.
46

 

c. Upah sewa-menyewatanah 

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan 

menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang 

ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan 

mengizinkan ditanami apa saja yang dinyatakan fasid 

(tidaksah).
47

 

d. Upah sewa-menyewakendaraan 

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau 

kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, 

atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk 

mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut 

dan siapa yang menunggangi.
48

 

e. Upah sewa-menyewarumah 

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh 

penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk 

menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan 

kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak 
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merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa 

mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai 

dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
49

 

f. Upahpembekaman 

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah 

berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam 

itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari 

dan Muslim dari Ibnu „Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau 

tidak akan memberikan upah kepadanya.
50

 

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il 

telahmenceritakan kepada kami Wuhaib telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya 

dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah 

tukang bekamnya”.
51

 

 

g. Upah menyusuianak 

Dalam al-Qur‟an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan 

memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana 
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yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233. 

h. Perburuhan 

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah 

diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang  lazim 

disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan 

tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan 

kemampuannya dalam suatu pekerjaan.
52
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian dan  analisis tentang 

pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan: 

1. Pelaksanaan jasa layanan Layanan Go-Send memiliki aturan penggunaan 

yang tercantum dalam Product Terms of Service. Product terms of 

service, akan tetapi sebagian besar driver atau yang biasa disebut sebagai 

mitra seringkali tidak memperhatikan aturan tersebut, dari jenis barang, 

hingga pemeriksaan atas barang tersebut, bahkan penulis juga 

menemukan cuostumer yg ternyata menolak pemeriksaan barang, padahal 

driver memiliki hak memeriksa barang tersebut. 

2. Berdasarkan fiqih muamalah, pelaksanaan Go-Send di Kecamatan tampan 

baik dar segi rukun dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariat, akan 

tetapi penulis masih menemukan banyaknya driver yang tidak 

melaksanakan aturan pelayanan sebagaimana yang tertera dalam product 

terms of service, maka dari itu penulis menyimpulkan Pelaksanaan jasa 

Go-Send di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan sah dan 

sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah saat aturan yang berasal 

dari Go-Jek dilaksanakan oleh driver, akan tetapi ketika driver tidak 

menjalankan aturan yang ada, maka akad ijarah yang dilaksanakan dapat 

dikatakan batal, dikarenakan tidak memenuhi syarat dari akad ijarah,  
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B. Saran  

Melihat jasa pelaksanaan Go-Send yang berada di Kecamatan Tampan, 

penulis menyarankan: 

1. Diharapkan kepada driver Go-Jek untuk memperhatikan aturan 

pelayanan Go-Send lebih seksama kembali, baik dari jenis barang yang 

dapat dikirim hingga apa yang menjadi hak driver dan juga 

kewajibannya. 

2. Diharapkan kepada PT Go-Jek Indonesia untuk melakuakn 

pengawasan yang lebih terhadap driver saat menjalankan pengiriman 

barang dalam layanan Go-Send. 

3. Diharapkan kepada costumer agar lebih memperhatikan hak dan 

kewajiban driver dalam hal pemeriksaan barang. 

4. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan  penelitian ini 

menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu, dan adanya penelitian 

nii mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan lebih 

baik lagi. 
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  LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

INSTRUMEN WAWANCARA 

Nama   : 

Umur   : 

Alamat   : 

Tanggal Wawancara :  

Pertanyaan : 

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai Driver Go-Jek? 

2. Apakah anda memahami seluruh aturan mengenai pelayanan Go-

Send? 

3. Sejauh apa pemahaman anda mengenai pelaksanaan sistem pelayanan 

Go-Send? 

4. Apakah pemeriksaan barang yang terbungkus harus dilakukan? 

5. Apa yang anda lakukan ketika ada costumer yang menolak 

pemeriksaaan barang? 
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ANGKET PENELITIAN 

JASA PELAKSANAAN GO-SEND DI KECAMATAN TAMPAN 

A. Penelitian 

Kuisioner ini ditujukan untuk tugas akhir skripsi dengan judul” 

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Pelaksanaan Go-Send di 

Kecamatan Tampan”, dalam hal ini penulis mengharap bantuan dari driver 

Go-Jek mengisi kuisioner dibawah ini untuk manfaat praktis dan 

akademis. Segala data yang diisi oleh responden akan dijaga 

kerahasiaannya, Atas bantuan dan partisipasinya penulis ucapkan 

terimakasih. 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah terlebih dahulu identitas responden 

2. Bacalah pertanyaan kuisioner dibawah ini dengan baik dan teliti 

3. Pilihlah saah satu jawaban dari soal-soal kuisioner dengan cara 

melingkari jawaban yang telah disediakan 

4. Dalam pengisian kuisioner responden diharapkan untuk mengisi 

secara jujur 

C. Identitas Responden 

Nama  : 

Junis kelamin : 

Alamat  : 

Tanggal  : 

D. Pertanyaan  
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1. Apakah anda mengetahui sistem layanan Go-Send dalam aplikasi 

Go-Jek? 

a. Iya  b. Tidak  

2. Pernahkah anda mendapatkan pemesanan dalam layanan Go-Send? 

a. Iya  b. Tidak  

3. Apakah anda mengetahui aturan dalam layanan Go-Send? 

a. Iya  b. Tidak  

4. Apakah anda mengetahui rincian serta jenis barang yang dapat 

dikirimkan melalui layanan Go-Send yang sesuai dengan aturan 

yang ada? 

a. Iya  b. Tidak  

5. Apakah anda pernah mendapatkan tugas pengantaran barang yang 

tidak dijelaskan deskripsinya dalam kolom deskripsi layanan 

aplikasi? 

a. Iya  b. Tidak  

6. Apakah anda pernah mendapatkan pemesanan pengantaran barang 

yang telah terbungkus rapi dan tidak bisa di buka? (seperti kado) 

 a. Iya  b. Tidak  

7. Apakah anda pernah menanyakan isi barang kiriman yang telah 

terbungkus rapi? 

a. Iya  b. Tidak  
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8. Apakah anda pernah membuka barang kiriman yang terbungkus 

rapi lalu dikirim melalui layanan Go-Send guna memastikan isi 

barang tersebut? (seperti membuka kado yang terbungkus) 

a. Iya  b. Tidak  

9. Apakah pernah ada pengguna layanan Go-Send yang menolak 

barang kirimannya untuk diperiksa? 

b. Iya  b. Tidak  
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