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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah Fatwa Boikot Produk Israel dan Amerika

Allah ‘Azza wa Jalla melarang kita berpihak kepada orang-orang zalim

dan jangan pernah ridha dengan perbuatan mereka, apalagi kepada kafir harbi

seperti yang jelas-jelas telah memerangi kaum muslimin, seperti Yahudi Zionis

saat ini. Allah SWT berfirman:

 






Artinya :”Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim
yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada
mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak
akan diberi pertolongan. (QS. Huud: 113).

Imam Ibnu Katsir menyebutkan: “Berkata Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas:

“Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim” . (Tafsir Al

Quran Al ‘Azhim, 4/354).

Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dari para salaf, seperti Ibnu Abbas,

katanya: “Janganlah kalian condong kepada orang-orang musyrikin.” Abul

‘Aliyah, katanya: “Jangan ridha dengan perbuatan mereka.” As Suddi dan Ibnu

Zaid mengatakan: “Janganlah kalian bersikap lunak terhadap kezaliman.”

(Lihat Zaadul Masir, 3/386. Mawqi’ At Tafasir).1

1http://www.dakwatuna.com/bagaimana-tanggapan-terhadap-memboikot-fatwa-boikot-
produk-yahudi-zionis diakses tanggal 30/07/2014
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Maka, kita pun jangan pernah ridha dengan kekafiran mereka, dan jangan

pernah ridha terhadap kejahatan mereka terhadap umat Islam. Apakah tidak ridha

itu hanya diam saja dan hanya pengakuan hati dan lisan,tentu tidak cukup minimal

lakukan yang masih bisa dilakukan, dan tidak bermuamalah dengan produk

mereka adalah bagian dari ketidakridhaan kita terhadap kejahatan mereka

terhadap umat Islam. Tidak ragu lagi, dan tidak ada perselisihan pendapat, bahwa

jual beli dengan orang kafir pada dasarnya adalah mubah.

Dari sinilah para ulama mengeluarkan sebuah kaidah agung dalam

memberikan penilaian pada urusan muamalah, yakni: Segala sesuatu pada

dasarnya adalah halal, kecuali adanya dalil yang menunjukkan

keharamannya.Berkata Imam Asy Syaukani Rahimahullah dalam Fathul Qadir-

nya tentang surat Al-Baqarah ayat 29 ini:

أي من أجلكم، وفیھ دلیل على أن األصل في األشیاء المخلوقة “ خلق لكم”: قال ابن كیسان
اإلباحة حتى یقوم دلیل یدل على النقل عن ھذا األصل، وال فرق بین الحیوانات وغیرھا مما 

أقوى داللة على ھذا”جمیعاً ”: ینتفع بھ من غیر ضرر، وفي التأكید بقولھ

Berkata Ibnu Kaisan: (Menjadikan untuk kalian) yaitu karena kalian. Di
dalamnya ada dalil bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan adalah mubah
(boleh) sampai tegaknya dalil yang menunjukkan perubahan hukum asal
ini. Tidak ada perbedaan antara hewan-hewan atau selainnya, dari apa-apa yang
dengannya membawa manfaat, bukan kerusakan. Hal ini dikuatkan lagi dengan
firman-Nya: (jami’an) “Semua”, yang memberikan korelasi yang lebih kuat lagi
dalam hal ini. “ (Fathul Qadir, 1/64. Mawqi’ At Tafasir).

Dalil dari As Sunnah:

الحالل ما احل هللا في كتابھ والحرام ما حرم هللا في كتابھ وما سكت عنھ وھو مما عفو عنھ 
)رواه الترمذى(
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Artinya :“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya,
yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan apa saja yang di
diamkan-Nya, maka itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. At Tirmidzi No. 1726,
katanya: hadits gharib. Ibnu Majah No. 3367, Ath Thabarani dalam Al Mu’jam Al
Kabir No. 6124. Syaikh Al Albani mengatakan: hasan. Lihat Shahih wa Dhaif
Sunan At Tirmidzi No. 1726. Juga dihasankan oleh Syaikh Baari’ ‘Irfan Taufiq
dalam Shahih Kunuz As sunnah An Nabawiyah, Bab Al Halal wal Haram wal
Manhi ‘Anhu, No.1).

Dari sinilah berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah:

“Bahwa segala sesuatu yang didiamkan oleh syari’ (pembuat syariat), maka hal

itu dimaafkan (mubah), tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan, atau

mewajibkan, atau menyunnahkan, atau memakruhkan.” (Imam Muhammad bin

Abdul Wahhab, Arba’u Qawaid Taduru Al Ahkam ‘Alaiha, Hal. 3)

Maka, dengan dalil dan kaidah ini, menggunakan produk-produk orang

kafir pada dasarnya adalah boleh, termasuk internet dan apa-apa yang terkandung

di dalamnya seperti layanan pembuatan situs (Facebook, Multiply, WordPress,

Blogspot, dan lainnya). Fakta sejarah pun menunjukkan kebolehan ini, yakni

Rasulullah pernah berhutang dengan orang Yahudi, kafir Quraisy yang menitip

barang kepadanya, Rasulullah mendapatkan Jubah Romawi yang sempit

(Jubbatan Rumiyatan Dhayyiqatan), Utsman bin Affan membeli sumur air milik

Yahudi, dan contoh lainnya.

Pembolehan bermuamalah dengan orang kafir sangat luas, namun bukan

berarti tanpa batas. Ketika muamalah tersebut membawa dampak positif bagi

umat umat Islam, sehingga mereka bisa isti’marul ardh (memakmurkan bumi)

padahal kaum beriman lebih berhak untuk itu.

Maka muamalah seperti ini adalah peluang menunjukkan Islam sebagai

agama rahmatan lil ‘alamin. Tetapi, ketika muamalah tersebut adalah muamalah
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yang merugikan umat Islam dan melemahkannya, namun menguntungkan orang

kafir, dan menguatkan posisi mereka serta kekuatan mereka dalam merencanakan

dan menjalankan makar dan serangan terhadap umat Islam. Maka, ini adalah

muamalah yang diharamkan oleh Allah Ta’ala, dan termasuk berserikat dalam

kejahatan, menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan, dan ta’awun ‘alal itsmi

wal udwan. Allah Ta’ala berfirman: Artinya:“..dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al Maidah (5): 2)

Artinya:“.. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam

kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah (2): 195)

Sikap memboikot produk kafir Zionis karena kejahatan mereka, itu

bukanlah sikap emosional, melainkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta’ala

dan Rasul-Nya pernah memboikot orang-orang musyrik, karena kejahatan

mereka:







Artinya :“(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-
Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum
muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).” (QS. At Taubah (9): 1)

Sungguh mengherankan jika kita mampu memboikot ahli bid’ah dan para

mujrim (pelaku kejahatan) yang masih muslim, sementara kita masih

bermuamalah dengan orang kafir yang jelas-jelas memiliki agenda

menghancurkan umat Islam, maka ini adalah keanehan. Padahal mereka lebih

layak untuk diboikot karena kekafiran dan kejahatannya. Jadi, pada batas ini,
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wajib bagi seorang muslim untuk tidak bermuamalah dengan orang kafir harbi

dan produk-produk mereka, baik barang atau jasa, apalagi masih banyak alternatif

barang dan jasa lainnya yang bukan buatan mereka. Ini adalah bagian dari strategi

melemahkan posisi musuh dan kaum zhalimin, bahkan Syaikh Nashir As Sa’di

menyebut sebagai jihad yang besar.

B. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-Bai’, Al- Tijarah,

dan Al Mubadalah yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan

sesuatu yang lain. Kata al-Bay’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

pengertian lawannya, yaitu lafal Al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian

makna kata Al-Ba’i mengandung arti  menjual sekaligus membeli atau jual beli.2

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”,  kata jual

menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan

adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan

adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat

hukum.

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

ُمبَاَدلَةَُمال بَِماٍل َعلَى َسبِْیِل التَّراَِضي أَْونَْقُل ِمْلٍك بََعْوٍض َعلَى اْلَوْجِھ الَمأُُذْوِن فِْیھِ 

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara
yang dibolehkan”.3

2Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. 2012,h.101
3Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.h.70
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Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta

benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui

cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan

Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam

bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.4

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil

kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad persetujuan atau perjanjian

antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka

rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila seorang penjual

menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli

menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan

antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang

dibenarkan oleh syara’.

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah

transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama

umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah

Rasulullah saw.

Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli, di

antaranya dalam surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :




4Ibid
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Artinya :” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(QS: Al-Baqarah :275)5

Dan didalam Surah An-Nisaa’ ayat 29 :












Artinya : “. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS :
An-Nisaa : 29 )6

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli.

Begitupun dalam prakteknya, jual beli bagi manusia ialah tidak boleh menzhalimi

sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli

tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir

maupun bathin. As-Syafi’i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan

secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli

yang diharamkan Rasulullah.7

Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis

5Op.cit., h. 47
6Op.cit., h. 83
7Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i menyelami ke dalam Kandungan

Al Quran (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119
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diharamkan dan masuk dalam makna yag dilarang.8

Diperkuat sabda Nabi Muhammad SAW berikut: “Artinya: “Dari Abi

Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli

berpisah, sebelum saling meridhai”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).9Hadits di

atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut.

Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli

hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling

menzhalimi.

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Haditsdi

bawah ini:

َعْن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِِع َرِضَي هللاُ َعْنھُ أنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیھ َوَسلَِّم ُسـِٔل أيُّ اْلَكسـْب 
أْطیَُب؟ قَاَل 

ُجِل بِیَِدِه، َوُكلُّ بَْیعِ َمْبُرْورِ ( َحھُ اْلَحاِكمُ ) َعَمل الرَّ اُر ،َوَصحَّ .َرَواهُ اْلبَزَّ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya:
Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja
dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan
dinilai shahih oleh Hakim).10

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan

transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam

pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan

yang paling baik.

Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba,

penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori

8Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Op.Cit., h. 2
9Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 14.
10Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, Loc.Cit.
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memakan harta manusia secara bathil.Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi

dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib

ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman,

maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa

dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat

menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (mandub) jika seseorang

bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan

hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan

dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan

seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak

seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut

berhubugan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu

memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara

sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfaatan bersama

pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam

untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam

hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual

beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-

masing.11Prinsip-prinsip Jual Beli diantaranya adalah :

11Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah .2010). Cet-1 h.9
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1. Tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi




Artinya: ”Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim" (As-
Syura: 40).12

Kebalikan sikap zhalim adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang

disukai oleh Allah. Sedangkan sifat zhalim sangat dibenci oleh Allah. Begitupun

sifat zhalim dalam jual beli mencakup bertransaksi yang dilarang, seperti

pemaksaan, kesalahan, ketidakjelasan, Ba’i Najasy, menimbun barang (Ihtikar),

Riba, Maysir dan Risywah. Kemudian Ibnu Rusyd menambahkan syarat-syarat

yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal (riba dan penipuan).

2. ‘Antaradin Minkum (Saling Merelakan)











Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29).13

Ayat ini telah jelas melarang segala bentuk kebathilan dalam bertransaksi

seperti yang telah dijelaskan pada landasan hukum di atas. Dalam hal ini penipuan

(Tadlis) atau Taghrir, menyangkut aspek :

a. Kuantitas, misal mengurangi timbangan.

12Departemen Agama, Op.Cit, h. 487
13 Op.cit, h. 83
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b. Kualitas, misal penjual menyembunyikan cacat barang.

c. Waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang dibeli tepat

pada waktunya.14

d. Harga, misal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar

dengan menaikkan harga produk di atas pasar. Ini akan mengakibatkan

harga yang tidak adil. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-

orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang

sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang

sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.15

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Quran dalam

melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan

aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tesebut menjadi ruang ijtihad

bagipakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada

konteks modern saat ini.16

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan jalan yang dibenarkan

syara’. Jalan yang dibenarkan tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai ketentuan-

ketentuan. Adapun yang harus dilalui agar jual beli sesuai dengan apa yang

ditetapkan syara’ adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dengan

demikian, maka jual beli akan berjalan dengan penuh berkah dan jauh dari

kezhaliman.

15 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2010), Cetakan ke-1, h. 233.

16Faisal Badroen, Dkk. Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.
49.
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1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang mempunyai rukun-rukun. Rukun

menurut terminologi ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang

lain bergantung kepadanya, dan ia bergantung kepada hakikat tersebut.17 Ulama

berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Kalangan Hanafiyyah mengatakan

bahwa rukun  dari akad jual beli adalah hanya ijab dan qabul (Sighat).

Mereka berpendapat bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya

yang menjadi fondasi akad seperti objek akad, dua pihak yang berakad adalah

suatu kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad.18

Ulama selain dari Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad dalam jual

beli memiliki tiga rukun yaitu:

1. ‘Aqid (penjual dan pembeli)

2. Ma’qud ‘Alaih ( harga dan barang)

3. Sighat ‘Aqid ( ijab dan qabul)

Bagaimanapun perbedaan yang ada, hal ini tidak merubah maksud dari

substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yang membuat sebutan lebih

umum dan ada yang lebih merincikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan

bahwa akad jual beli memiliki beberapa unsur-unsur yaitu:

1. Ijab

2. Qabul

3. Penjual

4. Pembeli

17Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 429.
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5. Harga

6. Barang

Ijab adalah ucapan pertama dalam sebuah jual beli, baik itu muncul dari

penjual maupun pembeli.  Apabila penjual menngatakan pertama kali ”saya jual

dengan harga segini”, atau pembeli mengatakan “ saya beli dengan harga barang

segini”, maka itu adalah ijab. Sedangkan  qabul adalah apa yang disebutkan

setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan

persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan olah pihak pertama. Jadi,

semua unsur di atas telah menyatu dalam sebuah akad yang saling terkait dan

tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

2. Syarat Jual Beli

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat- syarat jual beli, yaitu:

a. Syarat Sighat (Ijab Qabul)

1. Adanya kejelasan maksud  dari kedua belah pihak. Artinya ijab dan qabul

jelas menunjukkan maksud dari kedua pengakad ketika mengucapkan

lafazh ijab dan qabul. Apabila tidak diketahui secara pasti bahwa kedua

pengakad menginginkan satu jenis akad tertentu, jelas tidak mungkin

untuk menuntut keduanya berkomitmen terhadap hukum-hukum yang

berkenaan dengan akad tersebut.19

2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek dan harga.20

Maksudnya, apa yang diucapkan atau yang diutarakan oleh pihak

pertama (ijab), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang

19Op.cit., h. 439
20 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2010), h. 55
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diinginkan oleh pihak pertama. Apabila jawabannya bertolak belakang

atau tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, maka akad menjadi

batal.

3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul. Maksudnya, penjual dan

pembeli berada dalam majlis yang sama atau tidakpun dalam satu majlis,

yang terpenting  pihak yang tidak berada di majlis mengetahui dengan

jelas maksud dari ijab.

Syarat-syarat yang telah disusun oleh para ulama di atas merupakan

bentuk-bentuk yang tidak lain mengantarkan kepada sebuah transaksi yang

mengandung keridhaan kedua belah pihak. Apabila cara-cara ini telah dilalui

dengan sempurna, maka tercapailah kesepakatan yang mengarah kepada

persetujuan.Dan disyaratkan tidak menunjukkan adanya penolakan atau

pembatalan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui, penolakan

menunjukkan ketidakrelaan.

Dalam bertransaksi manusia dituntut untuk saling merelakan berdasarkan

surat An-Nisaa’ ayat 29 berbunyi:

Artinya:”…dengan suka sama suka diantara kamu…” (Q.S An-Nisa’:29)

نَْفٍس ِمْنھالَیَِحٌل َماُل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إِالََّعْن ِطْیِب 

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya” 21

Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-

barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul. Cukup dengan saling memberi sesuai

21 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 512



41

dengan adat kebiasaan berlaku.22 Maka kerelaan akan tercapai dengan sendirinya.

b. Aqid

Syarat dari ‘Aqid mencakup dua hal di bawah ini:

1. Ahliyah, maksudnya penjual maupun pembeli (pengakad) memiliki

kecakapan dalam melakukan jual beli. Seorang yang cakap bisa dilihat

dari -kriteria seperti baligh dan berakal. Karena dalam melaksanakan

transaksi jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akalnya.

Sebagaimana firman Allah:

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu”. (Q.S An-
Nisa’:5).23

Kategori berakal di sini bukan hanya anak-anak yang belum baligh saja.

Akan tetapi termasuk juga dalam kondisi dimana seseorang kehilangan akalnya

selamanya (gila, idiot) atau sementara waktu (tidur, pingsan, mabuk). Dalam

kondisi ini, seseorang tidak bisa melakukan transaksi, khususnya jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan

akal, seseorang harus melalui tahap-tahap yaitu fase janin, anak-anak, dan

mumayyiz. Apabila fase-fase ini telah dilalui, maka tahap selanjutnya adalah

baligh, dimana seseorang sudah bisa menerima beban-beban syari’at, walaupun

belum sampai pada tahap fase yang bisa mengelola serta mengembangkan harta

secara mandiri (Rusyd). Untuk mengetahui seorang anak sudah bisa diserahkan

22 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Op.cit.,h. 46
23 Departemen Agama, Op.Cit, h. 115
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hartanya, maka Allah menerangkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-

Nisa’:6).24

2. Wilayah

Wilayah bisa diartikan hak atau kewenangan seseorang yang

mendapat legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek

transaksi. Sehingga ia memiliki otoritas untuk mentransaksikannya.25

Kewenangan ini seperti seorang wali terhadap anaknya, seseorang yang

bermandat serta mewakili dalam berjual beli.Seorang bapak berkewajiban

memberi nafkah anak-anaknya yang belum bisa mencari nafkah sendiri.

Dengan landasan sebagai berikut:

Artinya:”..dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka
dengan cara yang patut..”(Al-Baqarah: 233)26

Anak-anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya harus berada

dalam pengasuhan orangtuanya. Apalagi jika anak tersebut memiliki harta dan

belum bisa mengendalikannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan anak-anak

belum bisa mengendalikan harta dan bertransaksi dengan baik. Dengan keluguan

anak tersebut, biasanya rawan terhadap penipuan serta suka membelanjakan

25Dimyauddin Djuwaini, Op.Cit, h. 56
26Op.Cit, h. 57
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hartanya tanpa mempertimbangkan pengeluaran.

Sedangkan Allah melarang sifat boros, sebagaimana firman Allah SWT :

 









Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(QS. Al- Isra'
27).27

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia tidak boleh bersifat boros.

Dalam hal ini seorang anak yang belum dewasa. Oleh karena itu seorang anak

harus berada dalam pengampuan orangtuanya.

c. Syarat Mahall (objek)

Mahall adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi

tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Adapun syarat-syarat yang

harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Objek ada ketika akad

2. Objek dibolehkan oleh syariat

Fuqaha sepakat objek akad atau harta tersebut harus dimiliki dan

mutaqawwim (dikuasai atau digenggam). Maka menjual sesuatu yang

tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah, maka

akad tersebut menjadi batal. Karena sesuatu yang bukan harta tidak

sah untuk dimiliki sama sekali.28

27 Op.cit., h. 428
28Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 496
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3. Objek bisa diserahkan

Akad tidak sah kalau seorang pengakad tidak bisa menyerahkan

barang. Akan tetapi, jika barang belum ada di tempat dan

dimungkinkan dikemudian hari, maka boleh saja asalkan bisa

diserahkan. Itu semua tergantung pada kesepakatan pada waktu akad.

Menurut para ulama selain Imam Malik, tidak sah menjual hewan

yang lepas, hewan buruan setelah ia lari, barang yang dirampas di

tangan perampasnya, karena semua hal tersebut tidak bisa diserahkan.

َو الَ بَْیُع َما لَْیَس ِعْنَدك

Artinya: “dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu”.29

4. Objek harus jelas dan diketahui oleh kedua pengakad.

Transaksi jual beli harus terlepas dari ketidakjelasan (Gharar) serta

terhindar dari ketidaktahuan (majhul). Berdasarkan sabda Nabi

Muhammad SAW sebagai berikut:

.َعْن بَْیِع اْلَحَصاِةَوَعْن بَْیِع اْلَغَررِ . نَھَى َرُسوُل هللا: َوَعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ،قَلَ 
)َرَواهُ ُمْسلِمٌ (

Artinya: “Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW
melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. (yang belum
jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR Muslim).30

Barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak

diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena

29Ibid
30Op.cit., h. 336.
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itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya

harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.31

5.Syafi’iyyah menambahkan barang harus bermanfaat menurut syara’,

tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak berguna

menurut syara’.32

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat Al-In’iqad.

Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat kepada empat macam, yaitu syarat Al-

In’iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat Al-In’iqad adalah

syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan

syariat, kalau syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Seperti yang telah

dipaparkan tentang syarat-syarat sighat, aqid, serta objek jual beli di atas.

Syarat-syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad

mempunyai efek secara syariat. Jika syarat sah tidak ada maka akad tersebut

menjadi fasid. Syarat tersebut lebih khusus, meliputi Jahalah (ketidaktahuan),

Ikrah (paksaaan), Tauqit (dibatasi waktu), Gharar (ketidakpastian), Dharar

(bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (Fasid). Menurut Hanafiyyah syarat

Fasid adalah setiap syarat yang mengandung keuntungan untuk salah satu

pengakad. Ia lebih kepada manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad

dan tidak sesuai dengan tuntutan akad, seperti pinjaman dengan syarat penjualan,

menjual rumah dengan syarat ditempati oleh oleh penjual.

Syarat-syarat Nafadz adalah syarat agar berlakunya sebuah akad. Jika

tidak terpenuhi maka akad menjadi Mauquf (bergantung). Seperti kepemilikan

31Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 60
32Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press. 2008), h. 47.
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harta oleh anak kecil, gila, atau dungu, maka syaratnya ialah harus diwakili oleh

wali, barulah akad tersebut berlaku, serta dalam objek tidak terdapat hak

kepemilikan orang lain. Sedangkan Syarat semestinya adalah syarat yang bersifat

mengikat. Jika syarat semestinya tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi

memiliki hak khiyar. Pada asasnya semua akad yang telah memenuhi segala

persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik

kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. Namun ada beberapa

akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat. Ini karena

sifat akadnya dan karena adanya khiyar.

E. Jual Beli yang Bathil

Suatu jual beli yang batal adalah adalah apabila salah satu atau seluruh

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di

syari’atkan. Jenis-jenis jual beli yang bathil adalah:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut

induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah saw

bersabda: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam,

ia berkata “Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, ‘Ada

seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada

padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian

menjual kepadaku?’ Beliau menjawab, “jangan kamu menjual apa yang

tidak ada padamu “
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b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti

menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik,

tetapi di dalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan. Al-Qur’an

sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan

(kelicikan) digambarkan oleh al-Qur’an sebagai karakter utama

kemunafikan, di mana al-Qur’an telah menyediakan siksa yang pedih .

d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai dan darah, karena

semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung

makna harta.

e. Jual beli al-‘Urbun (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui

perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang

yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik

dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang

dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi

hibah bagi penjual.

f. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang

bathil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di

jual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-

benda haram (khamr, babi, darah) Apabila kerusakan pada jual beli itu

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu

dinamakan fasid.
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F. Konsep Darurat Dalam Jual Beli

Dalam konsep jual beli terdapat adanya manfaat dan kemudharatan, yang

mana dalam Islam itu membolehkan atau tidak, untuk menghindari kemudharatan,

maka dalam Islam dijelaskan adanya konsep darurat.

a. Pengertian Zari’at

Pengertian zari’ah ditinjau dari segi bahasa adalah “jalan menuju sesuatu”.

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian zari’ah dengan sesuatu yang

membawa pada perbuatan yang di larang dan mengandung kemudaratan.33

Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di

antaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah yang menyatakan bahwa zari’ah itu

hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan.

Dengan demikian, lebih tepat kalau zari’ah itu dibagi menjadi dua, yaitu

sad Az-zari’ah (yang dilarang), dan fath Az-zari’ah (yang dianjurkan).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sad az-zari’ah

adalahperbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya

mengandungkemaslahatan, tetapi berakhir dengan kerusakan.Sedangkan fath az-

zari’ah menurut Ibnu Qayim Aj-Jauziyyah danImam Al-Qarafi, mengatakan

bahwa zari’ah itu adakalanya dilarang yang disebut sad  az-zari’ah, dan

adakalanya di anjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath az-zari’ah.

Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum’at

yang hukumnya wajib. Menurut Al-Jurjani di dalam karyanya Al-Ta’rifat,

mengatakan, kata al-darurat itu di bentuk dari al-darar (mudarat), yaitu suatu

33Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 78
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musibah yang tidak dapat di hindari. Darurat itu sendiri mempunyai banyak

definisi yang hampir sama pengertiannya. Di antaranya, adalah definisi yang di

kemukakan oleh al-Jasshash ketika berbicara mengenai makhmassah (para

kelaparan), dikatakannya: “darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan

atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.

Menurut ulama’ Malikiyah, darurat adalah khawatir akan binasanya jiwa,

baik pasti atau pun dalam perkiraan, atau khawatir akan mengalami kematian, dan

tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi

cukuplah dengan adanya kekawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat

perkiraan.

Menurut ulama’ Syafi’iyah, darurat itu adalah rasa khawatir akan

terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya

penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau terpisahnya dengan

rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau

mengendarai jika ia tidak makan, dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk

dimakan, yang ada hanya yang haram, maka di kala itu ia mesti makan yang

haram itu.34Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, pengertian darurat adalah

datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia,

yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan zahar atau sesuatu yang

menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian

dengannya. Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang

diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu

34Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah .2010). Cet-1 h. 67
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pelaksanaanya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat

menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat  yang di tentukan oleh

syara’.Dari definisi yang telah di jelaskan di atas, maka harus ada penetapan

batasan-batasan (dawabit) bagi dharurat ataupun syarat-syaratnya. darurat ini

adalah:

1. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang

dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang di bolehkan

seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang lebih singkat

lagi, bahwa kemudharatan itu memang memaksa di mana ia betul-betul

khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seseorang

dipaksa untuk memakan bangkai dengan acaman yang mengkhawatirkan

hilangnya jiwa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan dihadapannya

ada yang halal dan baik. Maka kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang

keji pada anggota tubuh lahir seperti kekuatiran akan lamanya sakit,

dipandang sebagai hal membolehkan mengerjakan yang haram.

G. Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan Muamalah yang banyak mengandung

manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Manfaat tersebut secara garis

besar adalah sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi penjual hikmah yang

paling dominan dapat menghasilkan uang dari penjualan barang. Sedangkan bagi

pembeli dapat menukarkan uang yang yang dimiliki dengan barang kebutuhan

yang diinginkan. Dengan demikian akan mempermudah dalam memenuhi

kebutuhan hidup.Keuntungan bagi ekonomi global dapat membuka kesempatan
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lapangan pekerjaan. Dalam jual beli kita mengenal tingkatan-tingkatan proses

menyangkut cara-cara yang dilakukan dalam menghasilkan barang kebutuhan. Hal

ini tentu memerlukan tenaga yang tidak sedikit terutama tenaga manusia. Mulai

dari hulu sampai ke hilir, artinya dari barang mentah  menjadi barang jadi atau

setengah jadi. Dari serangkaian proses ini, memungkinkan sekali bagi

pengangguran untuk bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan hidupanya dari hasil

pekerjaan tersebut.Hikmah yang terpenting selain sama-sama mendapatkan

keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan, jual beli juga dapat menjalin

hubungan erat dengan sesama manusia.


