
PEMBERIAN DENDA TERHADAP PENERIMA KUASA  

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

(Studi Kasus Pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung) 

 

 

 
 
 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  

dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

 

 

 

 

Oleh: 

 

DINAR AMBARSARI 

NPM : 1321030109 

 

Program Studi : Muamalah 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 



PEMBERIAN DENDA TERHADAP PENERIMA KUASA 

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus Pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung) 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  

dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

 

 

 

Oleh : 

DINAR AMBARSARI 

NPM: 1321030109 

 

 

Program Studi : Mu’amalah 

 

 

 

Pembimbing I : H. A.Khumedi Ja’far, S.Ag. M.H. 

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN 

LAMPUNG 

1438 H / 2017 M 
 



 ii 

ABSTRAK 

PEMBERIAN DENDA TERHADAP PENERIMA KUASA  

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  

(Studi Kasus Pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung) 

 

Oleh 

 

DINAR AMBARSARI 

NPM: 1321030109 

 

Denda adalah suatu bentuk sanksi finansial berupa 

keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar 

aturan dan undang-undang. Denda yang diberikan kepada CV. 

Siger Tala Utama sebagai pihak penerima kuasa pekerjaan 

kontruksi perbaikan pembangunan PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung adalah sebagai bentuk hukuman akibat wanprestasi 

atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban CV. Siger Tala 

Utama dalam kontraknya. Kontrak atau Perjanjian yang yang 

berlaku tersebut dalam hukum Islam disebut dengan Akad 

Wakalah, yaitu suatu pemberian kuasa oleh muwakkil kepada 

wakil (penerima kuasa) dengan disertai syarat-syarat tertentu 

oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Dalam Hal ini 

CV. Siger Tala Utama lalai dalam kontrak dan melakukan 

keterlambatan kerja dari jumlah hari yang sudah disepakati 

kedua belah pihak. Mengenai pengenaan denda yang dilakukan 

kepada penerima kuasa yang melakukan keterlambatan 

penyelesaian pekerjaannya sesuai dengan waktu yang 

diperjanjikan, maka penerima kuasa atau wakil dari pekerjaan 

kontruksi tersebut dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan 

jumlah hari keterlambatannya. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan pemberian denda terhadap penerima 

kuasa pada CV. Siger Tala Utama oleh PT. PLN (Persero) 

Wilayah Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam 

pemberian denda terhadap penerima pada CV. Siger Tala 

Utama? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalahuntuk 
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mengetahui pelaksanaan pemberian denda yang terjadi pada CV. 

Siger Tala Utama Bandar Lampung dan untuk mengetahui 

pelaksanaan pemberian denda terhadap penerima kuasa menurut 

persfektif hukum Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research).Sifat penelitiannya deskriptif analisis, dan sumber 

datanya adalah sumber data lapangan dan perpustakaan. 

Populasi dan sampelnya adalah CV. Siger Tala Utama. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi 

dan interview sebagai metode utama, sedangkan dokumentasi 

sebagai metode pendukung. Teknik pengolahan datanya melalui 

editing dan sistematisasi data. Dalam pengolahan data 

menggunakan analisis deduktif. Berdasarkan penyajian data, 

pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian yang lakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa CV. Siger Tala Utama telah 

melakukan kontrak kerja dengan PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung maka dari itu CV. Siger Tala Utama mempunyai 

kewajiban dan hak yang harus dilakukan dalam kontrak tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 

pelaksanaan pemberian denda yang diterapkan oleh PT. PLN 

Persero Lampung kepada CV. Siger Tala Utama dengan adanya 

kesepakatan dari para pihak itu, maka kesepakatan itu 

menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana 

layaknya undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut 

hukum Islam bahwa pemberian denda terhadap penerima kuasa 

pada CV. Siger Tala Utama oleh PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung. Sedangkan dalam rukun dan syarat sah dikarenakan 

sudah terpenuhi dalam perjanjian/kontrak yang sudah disepakati 

di awal pengerjaan proyek tersebut. 
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MOTTO 

 

 

                  

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang 

menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaqwa” QS. Ali-Imran : 76*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                             
* 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

CV. Diponegoro, 2003), hal. 46. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang skripsi 

ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul yang 

akan diteliti. Sebab judul ini merupakan kerangka bertindak, 

apalagi di dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda oleh pembaca. Oleh 

karena itu, perlu adanya penjelasan dengan memberi arti dari 

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pemberian Denda 

Terhdap Penerima Kuasa Menurut Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Pada CV. Siger Tala Utama Bandar 

Lampung)” beberapa istilah judul yang memerlukan 

beberapa pengertian adalah sebagai berikut : 

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan; sesuatu 

yang didapat dari orang lain (karena diberi); proses, 

perbuatan, cara memberi atau memberikan.
1
 

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan 

membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan dan 

undang-undang.
2
 

Penerima kuasa adalah pihak yang diberi wewenang 

untuk mewakili dan melakukan segala sesuatu yang 

diperlukan.
3
 

Perspektif adalah sudut pandang: pandangan,4 

tinjauan pembahasan dan analisis.5 Maksud perspektif dalam 

skripsi ini adalah tinjauan dalam hukum Islam. 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan daan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 123. 
2
 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama 

Widys, 2001, h. 111. 
3
 Ibid., h. 260. 

1 



 

 

 
 

2 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan sunnah Rasul tentang 

tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam.
6
 

Sedangkan hukum Islam menurut Hasbi Ash 

Shidieqy adalah : 

رِيْ عجةِ  اِء لِتجْطِبْيِق الشَّ هج قج اتِ  َمجُْموُْع َمججوجالجِت الفج اجج  عجلجى حج
 ْجتجِمعِ مُ الُ 

“koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan 

syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7
 

 Jadi, hukum Islam dalam penelitian diartikan sebagai 

kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang 

ditetapkan oleh Allah SWT. atau Sunnah  Rasul atau ijtihad 

para ulama. 

Berdasarkan penegasan kalimat yang terdapat dalam 

judul, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi 

ini adalah Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa 

Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada CV. Siger Tala 

Utama yang beralamat di jalan Way Kaanan No 32 

Pahoman, Bandar Lampung. Hal yang ingin diketahui adalah 

bagaimana sistem pelaksanaan pemberian denda terhadap 

penerima kuasa dan bagaimana perspektif hukum Islam 

tentang pemberian denda terhadap penerima kuasa. 

 

                                                                                                                                   
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1062. 
5
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Konteporer, 

(Jakarta: Modern English Pers, 1991), h. 691. 
6
 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5 
7
 Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1995), h. 44. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dalam memilih judul skripsi 

Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Siger Tala Utama 

Bandar Lampung) adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif, penerapan denda terhadap penerima 

kuasa ini perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam. 

Agar pihak-pihak lebih memperhatikan  pengawasan 

dilapangan, sehingga hal semacam ini perlu di teliti 

faktor dan penyebab adanya denda. 

2. Alasan Subjektif, ditinjau  dari aspek bahasan, judul 

skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Raden Intan Lampung 

  

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai tumpuan instruksi tuhan diberi daya 

atau potensi untuk dapat berkreasi, kreatif dan dinamis 

dalam menjalankan roda kehidupan.8 

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter 

saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan 

sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang 

dibutuhkannya. Akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu 

yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. 

Sebaliknya seorang membutuhkan sesuatu yang orang lain 

telah memilikinya. 

Manusia dalam menjalankan kehidupan mereka tidak 

akan lepas dari kegiatan muamalah, dimana mereka akan 

saling berinteraksi tersebut menimbulkan akibat hukum 

maupun tidak yang mana hal ini sesuai dengan pengertian 

                                                             
8
 Wahiduddin, DKK, Islam Pengemban Hukum Dan Ekonomi 

Global, (Jambi: Syariah Press, 2011), h. 71. 
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muamalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, 

saling berbuat, dan saling beramal.9 

Melihat kondisi dimana sekarang ini perlu kiranya 

pengaplikasian muamalah dalam kehidupan. Contoh salah 

satunya yaitu wakalah karena saat ini wakalah dapat 

berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian 

wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada saat itu 

seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam 

bertindak. Wakalah dapat membantu seseorang dalam 

melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang 

tersebut, tetapi pekerjaan tersebut masih tetap berjalan 

seperti layaknya yang telah direncanakan.  

Dalam Proyek Pembangunan Fasilitas kantor PLN, 

CV. Siger Tala Utama ditunjuk sebagai wakil dari penyedia 

barang/jasa dalam proyek kontruksi PT. PLN (Pesero) 

Wilayah Lampung. Menurut agama Islam, seseorang boleh 

mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain 

dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa 

atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan 

itu boleh didelegasikan oleh agama. Terdapat dalam QS. Al-

Kahfi (18) : 19 : 

   ...              
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 Racmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setiya, 

2001), h. 14. 
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“....Maka suruhlah seorang diantara kamu pergi ke 

kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah dia membawa makanan yang lebih baik, 

maka hendaklah dia belaku lemah lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seseorang pun.”
10

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mencari 

seorang wakil untuk melakukan sesuatu, maka haruslah 

mencari wakil yang mengerti tentang apa yang menjadi 

tugas yang diembannya dari seseorang pemberi kuasa. Maka 

dalam proyek perbaikan pembangunan fasilitas kantor PT. 

PLN (Persero) Wilayah Lampung, haruslah mengerti apa 

yang menjadi tugas-tugasnya serta  hak dan kewajiban-

kewajiban yang harus di jalankan sebagai wakil dan 

mengerti peraturan-peraturan yang telah disepakati 

keduabelah pihak. 

Dalam pemilihan seorang wakil/penerima kuasa 

dalam proyek pembangunan fasilitas kantor PLN, ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain dengan 

proses lelang umum dengan metode pembelian lansung atau 

penunjukan langsung yang diadakan oleh pihak pejabat 

pengadaan. Maka ditunjuklah CV. Siger Tala Utama sebagai 

pelaksana lapangan dari pekerjaan proyek perbaikan 

pembangunan fasilitas kantor PLN. 

Dalam pengerjaan proyek pembangunan fasilitas 

kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, CV. Siger 

Tala utama lalai dalam melaksanakan pekerjaannya dan 

melakukan keterlambatan kerja dari jumlah hari yang sudah 

disepakati kedua belah pihak. Sesuai dalam perjanjian yang 

telah disepakati  CV. Siger Tala Utama dalam pekerjaan 

perbaikan pembangunan fasilitas kantor PLN ,CV. Siger 

Tala Utama dikenakan denda sesuai dalam keputusan 

                                                             
10

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, 

(Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 234 
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Presiden No. 70 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Barang 

dan Jasa Pasal 120: 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 118 ayat (1). Penyedia Barang/Jasa yang 

terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 

waktu sebagaimana diterapkan dalam Kontrak karena 

kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Dikenakan denda 

keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari nilai 

Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari 

keterlambatan. 

CV. Siger Tala Utama  telah melakukan wanprestasi 

atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban dalam 

kontraknya yang telah disepakati oleh PT. PLN Persero 

(Wilayah) Lampung. Dengan batas waktu yang sudah 

ditentukan dalam proyek perbaikan pembangunan fasilitas 

kantor PLN. Dengan perjanjian kontrak 12 hari, sedangkan 

CV. Siger Tala Utama tidak tepat dalam pengerjaan proyek 

perbaikan pembanguna fasilitas kantor PLN. CV. Siger Tala 

Utama melakukan keterlambatan selama kerja selama 4 hari. 

Mengenai pengenaan denda yang dilakukan kepada 

Penyedia yang melakukan keterlambatan penyelesaian 

pekerjaannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka 

penyedia dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan 

jumlah hari keterlambatannya.11 Maka kesepakatan itu 

menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana 

layaknya undang-undang yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan 

pemberian denda terhadap penerima kuasa dengan 

menekankan kepada akad dan sistem pelaksanaan pemberian 

denda apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan 

menuangkannya dalam sebuah judul skripsi Pemberian 

Denda Terhadap Penerima Kuasa Perspektif Hukum 

                                                             
11

 Wawancara Oleh Bpk. Drs. Victor Zein Direktur CV. Siger Tala 

Utama, Tanggal 12 Oktober 2016. 
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Islam diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan 

dalam pelaksanaan pemberian denda pada penerima kuasa 

tersebut.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

dalam skripsi ini permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Pemberian Denda 

Terhadap Penerima Kuasa pada CV. Siger Tala Utama 

Bandar Lampung Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung? 

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Pelaksanaan 

Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa pada CV. 

Siger Tala Utama Bandar Lampung  Oleh PT. PLN 

(Persero) Wilayah Lampung? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemberian Denda yang 

terjadi pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemberian Denda 

Terhadap Penerima Kuasa menurut perspektif hukum 

Islam. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai 

refrensi dan informasi di Fakultas Syari’ah dan Hukum 

sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta 

memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum 

serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang 
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berhubungan dengan hukum, yaitu mengenai penerima 

kuasa dalam Perspektif Hukum Islam. 

2. Secara praktis penelitian ini sebagai bahan masukan bagi 

pihak-pihak yang melakukan akad wakalah yang 

berkaitan dengan pemberian denda serta untuk 

mewujudkan keadilan subtantif dalam menyelesaikan 

masalah di lapangan serta untuk memenuhi tugas akhir 

guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Menurut Kartini Kartono, 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan 

sebenarnya.12Dalam Hal ini Penelitian dilakukan di CV 

Siger Tala Utamadan PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.13 

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang 

bagaimana pelaksanaan pemberian denda terhadap 

penerima kuasa pada CV Siger Tala Utama Oleh PT. 

PLN (Persero) Wilayah Lampung ditinjau dari hukum 

Islam. Kemudian dianalisis secara mendalam. 

 

                                                             
12

 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: 

Cet ke-VII, Mandar Maju, 1996), h. 32. 
13

 Moh. Nazir, Metode Penelitian,(Ghalia Indonesia: 2009), h. 54. 
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3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan 

hukum ekonomi syari’ah yang terkait dengan 

pelaksanaan pemberian denda terhadap penerima kuasa. 

Serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut 

oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari respon dan atau bjek yang diteliti.14 

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan pemberian denda terhadap penerima 

kuasa, yaitu CV. Siger Tala Utama dan PT. PLN 

(Persero) Wilayah Lampung. 

b. Data Skunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh 

melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subjek penelitiannya.15 Peneliti 

mengunakan data ini sebagai data pendukung yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pemberian denda 

terhadap penerima kuasa pada CV. Siger Tala Utama 

oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung. 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Muhammmad Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: 

BumiAksara, 2006), h.57. 
15

 Sugiono, Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h.1.  
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4. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian.16Adapun populasi dalam Penelitian ini 

adalah keseluruhan pekerja yang ada di CV. Siger 

Tala Utama Bandar Lampung.  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi 

yang dijadikan objek penelitian.17Untuk menentukan 

ukuran sempel, digunakan rumusan yang 

dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya 

kurang dari 100 orang maka akan diambil semua 

sehingga peneliti ini merupakan peneliti populasi dan 

jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.18Karena 

populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, 

yaitu berjumlah 16 orang, maka semua populasi 

dijadikan sampel. Jadi penelitian ini adalah  

penelitian populasi. Oleh karena itu, sampel dalam 

populasi ini berjumlah 16 orang. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan jalan menggali 

langsung obyek penelitian, untuk penelitian ini 

digunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi 

 Menurut pendapat Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 

bahwa metode observasi yaitu Pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

                                                             
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h. 102. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid., h. 120. 
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tampak pada obyek penelitian.19 Observasi 

dilakukangan dengan mengamati secara langsung 

pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung. 

b. Interview 

 Interview adalah metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik 

dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis 

penelitian.20 

 Metode wawancara memiliki beberapa jenis, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

interview bebas terpimpin, artinya pewawancara 

memberikan kebebasan kepada orang yang 

diwawancara untuk memberi tanggapan atau 

jawaban sendiri. Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara kepada pimpinan dan karyawan di CV. 

Siger Tala Utama yang berjumlah 16 orang. 

c. Dokumentasi 

Koentjaraningrat dalam bukunya 

menyatakan, bahwa Metode dokumentasi, yaitu 

suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara 

berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-

hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, poto, dokumen rapat, dan agenda.21 Metode 

dokumentasi adalah kumpulan data variable yang 

berbentuk tulisan.22 

Metode ini digunakan untuk memastikan 

sistem oprasional. Dari data yang didapat kemudian 

diteliti isinya di klarifikasikan menurut pola tertentu 

                                                             
19

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54. 
20

 Ibid., h. 62. 
21

Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitan Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia,1991), h. 29. 
22

 Ibid., h. 46. 
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sebagai kriteria atau analisis untuk dapat di 

kuantifikasikan dengan menghitung frekuensi atau 

intensitas fakta tertentu. 

6. Metode Pengolahan data 

  Data yang telah terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (Editing) 

 Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan 

masalah yang dikaji. 

b. Sistematisasi Data (Sistematizing) 

 Yaitu memaparkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan urutan masalah. Pengelompokan 

data secara sistematis dari yang sudah diedit dan 

diberi tanda menurut klasifikasi masalahnya. 

7. Metode Analisis Data 

  Analisa data dilakukan dengan metode penelitian 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.23 Metode 

penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah 

dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian 

kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. 

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk 

menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif 

dari hasil penelitian yang teelah dilakukan, yaitu 

mendeskripsikan tentang Pemberian Denda Terhadap 

Penerima Kuasa Pada CV. Siger Tala Utama Bandar 

Lampung yang sesuai dengan syariat Islam. 

  Metode analisis data dalam penelitian ini 

berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara 
                                                             

23
 Lexy J moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 48. 
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berfikir deduktif. Deduksi berasal dari bahasa inggris 

deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari 

keadaan-keadaan umum.24 Deduksi adalah cara berfikir  

dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan 

secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir 

silogisme yang secara sederhaana digambarkan sebagai 

penyusun dua buah pertanyaan dan sebuah 

kessimpulan.25 Jadi metode deduktif yang dimaksud 

dsalam penelitian ini adalah cara analisis kesimpulan 

umum yang diurikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-

fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum menjadi 

khusus. Hasil analisanya dituangkan dalam bab-bab yang 

telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

  

                                                             
24

 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 273. 
25

 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1996), h. 48-49. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa 

arti, antara lain: 

a. Mengikat )ُْبط  : yaitu )الرَّ

ْ ََعْ ََْجْم ِبَحاْْرٍّ َْأَحُدُُهَاْبِامألََْخرَِحتَِّصــالَْفـَُيصم َِْوَيُشدُّ َفَمَْحبـمَلْيم
1َكِقطمَعٍةَْواِحَدةٍْ  

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 

satunya dengan yang lain sehingga bersambung, 

kemudian keduanya menjaadi sebagai sepotong 

benda.” 

b. Sambungan )ٌَعْقَدة( yaitu : 

2 ُُْيمِسُكُهمَْلمْاَْ ُقُهَماْاَمومِصُلْالَِّذىم َويـَُوشِّ  
“Sambungan yang Memegang kedua ujung itu dan 

mengikatnya.” 

Istilah yang sesuai dengan kata-kata aqad yaitu, 

‘ahdudalam Al-qur‟an mengacu kepada pernyataan 

seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak 

mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya 

dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang 

tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju 

maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang 

                                                             
1
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 113. 
2
Ibid. 
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dibuat oleh orang tersebut. seperti yang dijelaskan dalam 

Q.S Ali-Imran (3) : 76 : 

                  

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang 

menepati janji(yangdibuat)nya dan bertaqwa, 

maka sesungguhnya Allah menykai orang-

orangyang bertaqwa.”
3
 

 Perkataan ‘aqdu Mengacu terjadinya dua 

perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan 

janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji 

tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang 

berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah 

perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang 

mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain 

disebut perikatan („aqad). 

Menurut terminologi (istilah), yang dimaksud 

dengan akad menurut Ibnu „Abidin, yaitu : 

ُبُتَْاَشَرُهََُحلَُّوْ ُرومٍعَْيشم ِوَْمشم 4ِارمتَِباُْطِْبُقبـُومٍلَْعَلىَْوخم  

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) 

dan qobulpernyataan penerimaan ikatan) sesuai 

dengan kehendak syari‟at yangberpengaruh pada 

obyek perikatan.” 

Maksud dari kalimat “berpengaruh pada objek 

perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilik dari 

satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain 

(yang menyatakan qabul). 

                                                             
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

CV. Diponegoro, 2003), h. 46. 
4
 Ibnu Abidin, Rad al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid II 

(Mesir: Al-Amiriyah, tt), h. 255. 
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Mustafa Ahmad Az-Zarqa pakar fiqih Jordania 

asal Syiria menyatakan bahwa tindakan hukum yang 

dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk,
5
 yaitu : 

1) Tindakan (action) berupa perbuatan. 

2) Tindakan berupa perkataan. 

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia 

di atas, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa bahwa suatu 

tindakan hukum lebih umum dari pada akad. Setiap akad 

dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau 

beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum 

tidak bisa disebut sebagai akad. 

Lebih lanjut Mustafa Ahmad Az-Zarqa 

menyatakan bahwa dalam pandangan syara‟ suatu akad 

merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua 

atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk 

mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang 

mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh 

sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing 

harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan 

pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan 

qabul.
6
 

Ijab adalah pernyataan pertama yang 

dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung 

keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. 

Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah 

ijab yang menunjukan persetujuan untuk mengikat diri. 

Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu 

pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad 

disebut denganmujib (pelaku ijab) dan setiap pernyataan 

kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab 

disebut dengan qabil (pelaku qobul), tanpa membedakan  

                                                             
5
 Mustafa Ahmada Az-Zarqa, Al-Madkhui al-Fiqhi al- ‘Am al-Islami 

fi  Tsaubihi al-Jadid, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 329. 
6
Ibid. 
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antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama 

itu.
7
 

Bahwa akad adalah suatu perbuatan atau 

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam 

suatu kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan 

melalui ijab dan qobul diantara dua orang atau lebih, 

sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang 

tidak berdaarkan syara. Oleh karena itu di dalam Islam 

tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan 

sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang 

tidak didasarkan pada keridhaan dan syari‟at Islam. 

2. Dasar Hukum Akad 

a. Q.S. Al-Maidah (5) : 1 : 

  ْ ْ ْ ْ   ْْْ

 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu...”
8
 

 

b. Q.S. Ali-Imran (3) : 76 : 

                 

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 

janji (yang dibuat )nya dan bertaqwa, maka 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaqwa.”
9
 

 

 

                                                             
7
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Cet ke-2, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), h. 98. 
8
 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 84. 

9
Ibid., h. 46. 
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c. Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni : 

ياَِءاملِْا ْلِيمُلَْعَلىْاْْالَْصمُلَْفْاالَْشم ْيَُدلْالدَّ بِاَْحُةَْحَّتَّ
ِرْيمِْ 10لتَّحم  

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh 

sehingga ada dalil yang membatalkannya dan 

atau mengharamkannya.” 

 

3. Syarat dan Rukun Akad 

a. Syarat Akad 

Syarat menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu 

sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya 

syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.
11

 

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu 

hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau 

tidaknya, dengan kata lain hal yang penting yang 

menentukan keabsahan tentang suatu hukum. 

Untuk melangsungkan suatu akad yang 

diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu 

syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad 

tersebut. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi 

dua macam,
12

 yaitu : 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat 

yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai 

akad. 

                                                             
10

 Abdul Muejib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2001), h. 25 
11

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Terj). Nasroen Haroen, 

(Jakarta: CV. Amzah,1992), h.118. 
12

Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 49 
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2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-

syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian 

akad. 

Menurut Hendi Suhendi,
13

 bahwa syarat-syarat 

umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah : 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap 

bertindak seperti orang gila, orang yang berada 

dibwah pengampuan (mahjur) karena boros atau 

yang lainnya. 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumnya. 

3) Akad itu diixinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia 

bukan aqid yang memiliki barang. 

4) Janganlah akad itu ada yang dilarang oleh syara‟. 

5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah 

bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah. 

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum 

terjadinya qabul. Maka orang yang berijab menarik 

kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal. 

7) Ijab dan qobul mestinya bersambung sehingga bila 

seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum 

adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. 

Sedangkan menurut Nasroen Harun,
14

 bahwa syarat-

syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad, 

yaitu : 

1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap 

bertindak hukum (mukallaf) atau jika objek akad itu 

merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap 

bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh waliny. 

                                                             
13

Ibid., h. 50. 
14

 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, Op. Cit., h. 101-104. 
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Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila 

dan anak kecil yang belum mumayyiz secara 

langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan 

oleh wali mereka dan sift akad yang dilakukan 

memberi manfaat bagi orang-orang yang 

diampuninya, maka akad itu hukumnya sah. 

2) Objek akad itu diakui oleh syara‟, untuk objek akad 

ini diisyaratkan pula : 

a) Berbentuk harta, 

b) Dimiliki oleh seseorang, dan 

c) Bernilai harta menurut syara‟. 

Oleh sebab itu jika objek akad itu sesuatu yang tidak 

bernilai harta dalam islam, maka akadnya tidak sah. 

Seperti Khamar. 

3) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) 

syara‟. 

4) Akad yang dilakaukan itu memenuhi syarat-syarat 

khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, 

disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus 

dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi 

syarat-syarat khususnya. 

5) Akad itu bermanfaat. 

6) Pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai 

terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sahih lagi ketika 

qabul diucapkannya, maka akad itu tidak sah. 

7) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis, yaitu 

suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu 

transaksi. 

8) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara‟. Tujuan 

akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang 

dilakukannya. 
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Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadi akad 

(syuruth al-in’iqad), syarat sah akad (syuruth al-

shihhah), syarat pelaksanaan akad (syuruth an-nafidz), 

dan syarat kepastian hukum (syuruth al-iltizam). 

1) Syarat Terjadinya Akad 

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi 

menjadi syarat umum dan syarat khusus. Yang 

termaksud syarat umum yaitu rukun-rukun yang 

harus ada pada setiap akad, seperti orang yang 

berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat dan 

tidak dilarang oleh syara‟. Yang dimaksud dengan 

syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada 

pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada 

bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi 

pada akad nikah (aqd al jawaz) dan keharusan 

penyerahan barang/objek pada al-uqud al-ainiyyah. 

2) Syarat sahnya akad 

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip 

Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, 

apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu : 

a) Al-Jahalah (ketidak jelasan tentang harga, jenis 

dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau 

lamanya opsi, dan penanggung atau peanggung 

jawab. 

b) Al-Ikrah (keterpaksaan) 

c) Attauqit (pembatasan waktu) 

d) Al-Gharar (ada unsur kemudharatan) 

e) Al-Syartu al-Fasid(syarat-syarat yang rusak 

seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk 

menjual kembali barang yang dibelinya tersebut 

kepada penjual dengan harga yang lebih murah. 
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3) Syarat Pelaksanaan Akad 

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak 

tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya 

sebuah akad, yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap 

barang atau adanya otoritas (al-wilayah) untuk 

mengadakan akad, baik secara langsung ataupun 

perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak 

terdapat hak orang lain.15 

4) Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum 

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat 

apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar. 

Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli 

dilakukan.16 

 Berdasarkan uraian diatas syarat akad mencakup 

(1) Syarat terjadinya akad, (2) Syarat sahnya akad, 

(3) Syarat Pelaksanaan akad, (4) Syarat kepastian 

hukum. 

 

b. Rukun Akad 

 Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ 

“arkaa”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu 

yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak 

sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan 

sesuatu itu termaksuk didalam pekerjaan itu.17 

Adapun ulama Hanafiyah, sebagian dikutip oleh 

Nasrun Harun, mengartikan rukun dengan sesuatu yang 

tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam 

esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur 

                                                             
15

 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, 

(Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 9. 
16

Ibid. 
17

 M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah Fiqih, Cet. Ke-3, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2002), h. 300. 



 

 
24 

ulama fiqih, rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu 

yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi 

sesuatu tersebut.18 

Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu 

unsur penting yang menyebabkan adanya suatu 

pekerjaan atas pekerjaan yang lain. Menurut ahli-ahli 

hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad 

itu ada empat,19 yaitu: 

1) Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan) 

2) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqad) 

3) Objek akad (mahalul-‘aqad) 

4) Tujuan Akad (maudu’ al-‘aqad) 

Dalam istilah ushul fiqh, orang yang mempunyai 

kecakapan bertindak disebut dengan ahliyatu al-ada, 

namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang 

seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan 

kontrak syariah). Menurut ahmad Azhar Basyir, ada 

beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan 

perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah)20, 

diantaranya yaitu: 

1) Gila  

Bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, 

maka tidak sah nya akad tersebut. 

2) Rusak akal 

Dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus 

dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal 

bisa disamakan dengan pengertian gila. 

 

                                                             
18

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Publishing House, 

1996), h. 264. 
19

M. Abdul Mujieb, Op. Cit., h. 25. 
20

Ahmad Azhae Basyar, Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum 

Perdata Islam),  Cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 32. 
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3) Mabuk 

Seseorang yang sedang mabuk tidak boleh 

melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak 

dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alkohol 

yang memabukan. 

4) Tidur 

Dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar 

ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam 

keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut. 

5) Pingsan 

Sama dengan orang yang sedang tertidur, seseorang 

yang sedang dalam pingsan tidak boleh melakukan 

akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar. 

6) Pemboros 

Seseorang masuk kreteria pemboros tidak bisa 

melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan 

dirinya dan para pihak yang melakukan akad, 

ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan 

penyalahgunaan akad. 

7) Dungu 

Seseorang yang akdnya harus dalam keadaan sehat 

jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan 

dalam keadaan sadar, bila pelaku akad adalah orang 

yang dungu maka akadnya tidak sah, karena akan 

merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad. 

8) Utang 

Orang yang terlalu banyak hutang akan 

membahayakann ppara pihak yang berakad, 

ditakutkan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh 

orang yang banyak hutang. 



 

 
26 

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqih memiliki 

perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut 

Hendi Suhendi,
21

 rukun akad yaitu sebagai berikut: 

1) ‘Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri suatu orang, terkadang terdiri 

dari beberapa orang. 

2) Ma’qud ‘alaih, ialah benda-benda yang diakadkan 

3) Maudhu’ al-‘aqd, ialah yujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah 

tujuan pokok akad. 

4) Sighat al-‘aqd ialah ijab dan qobul. 

Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa rukun 

akad terdiri atas:
22

 

1) Pernyataan untuk mengikat diri (sighat al’aqd) 

2) Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain) 

3) Objek akad (al-ma’qud ‘alaih) 

Menurut ulama Hanafiyah, sebagian dikutip oleh 

Rachmat Syafe‟i, yang berpendirian bahwa rukun akad 

itu hanya satu, yaitu Sighat al-‘aqd (ijab dan qobul), 

sedangkan pihak-ihak yang berakad dan objek akad, 

menurut mereka tidak termaksuk syarat-syarat akad, 

karena menurut mereka yang dikatakaan rukun itu adalah 

esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan 

pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada 

diluar esensi.23 

                                                             
21

 Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 47. 
22

 Ad-Dardir, asy-Syarh al-Kabir ‘ala Hasyiyyah ad-Dasuqi, Jilid 

III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 2. 
23

 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 

h. 43. 
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Menurut Hendi Suhendi,
24

 hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pernyataan Sighat al-’aqd (ijab dan 

qobul) adalah sebagai berikut: 

1) Sighat al-‘aqd (ijab dan qobul) harus jelas 

pengertianya. Kata-kata dalam Sighat al-„aqd (ijab 

dan qobul) harus jelas dan tidak memiliki banyak 

pengertian. 

2) Harus bersesuaian antara Sighat al-‘aqd (ijab dan 

qobul). Tidak boleh antara yang berijab dan yang 

menerima berbeda lafadz. Adanya 

kesimpangansiuran dalam Sighat al-‘aqd (ijab dan 

qobul) akan menimbulkan persengketaan yang 

dilarang oleh agama Islam karena bertentangan 

dengan ishlah diantara manusia. 

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-

pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak 

diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena 

dalam tijarah harus saling ridha. 

Berdasarkan uraian di atas rukun akad mencakup, 

orang yang berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau 

maksud pokok mengadakan akad, ijab dan qobul. 

 

4. Macam-macam Akad 

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu 

bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini 

akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut 

syara‟, maka akad terbagi menjadi dua, yaitu akad sahih 

dan akad tidak sahih.
25

 Untuk lebih jelasnya berikut akan 

diuraikan mengenai akad tersebut. 

 

                                                             
24

 Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 47-48. 
25

 Wahab Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 231. 
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a. Akad sahih 

Akad sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun 

dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini 

adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang 

ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak 

yang berakad. Akad sahih ini dibagi oleh ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu : 

1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu 

akad yang dilangsungkan dengan memenuhi 

rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang 

untuk melaksanakannya. 

2) Akad mawquf, yaitu akad dilakukan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak 

memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan 

melaksanakan akad itu, seperti akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang telah 

mumayyiz.
26

 

b. Akad tidak sahih 

Akad tidak sahih yaitu akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga 

seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan 

tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian 

ulama Hanafiyah membagi akad tidak sahih ini 

menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad 

yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad 

itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada 

larangan langsung dari syara‟. Sedangkan akad fasid 

menurut mereka adalah suatu akad yang pada 

dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu 

tidak jelas.
27

 

                                                             
26

Ibid., h. 240. 
27

Ibid., h. 242. 
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Dilihat dari segi keabsahan menurut syara‟, dapat 

juga dilihat dari segi penamaannya yang menurut para 

ulama fiqih terbagi menjadi dua macam,
28

 yaitu: 

1) Al- ‘uqud al-musammah, yaitu akad-akad yang 

ditentukan nama-nama nya oleh syara‟ serta 

dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah-

mengupah, sewa-menyewa, perserikatan, wakalah, 

hibah dan lainnya. 

2) Al ‘uqud ghair al-musammah, yaitu akad-akad yang 

penanamannya dilakukan oleh masyarakat sesuai 

dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan 

tempat. 

Selain itu, kad juga dapat dilihat berdasakan 

maksud dan tujuan akad,
29

 yaitu : 

1) Kepemilikan 

2) Menghilangkan kepemilikan 

3) Kemutlakan, yaitu seorang mewakilkan secara 

mutlak kepada wakilnya. 

4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk 

beraktivitas seperti orang gila. 

5) Penjagaan. 

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, 

maka dapat dibagi menjadi dua keadaan,
30

 yaitu : 

1) Dalam keadaan muwadha‟ah (taljiah), yaitu 

kesepakatan dua orang secara rahasia untuk 

mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini, 

ada tiga bentuk, yaitu : 

                                                             
28

 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Penghatar Fiqih 

Muamalah, Cet. Ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 93. 
29

 Rachmat Syafei, Op. Cit., h. 67. 
30

 Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 51. 
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a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan 

akad. 

b) Mu‟awadlah terhadap benda yang digunakan 

untuk akad. 

c) Mu‟wadlah pada pelaku (isim musta‟ar). 

2) Hazl, yaitu ucapan-ucapan yang dikatakan secara 

main-main, mengolok-olok (istihza) yang tidak 

dikehendakinya adanya akibat hukum dari akad 

tersebut. 

 

5. Sah dan Batalnya Akad 

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan 

rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan 

tambahan. Unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut 

menjadi sah disebut keabsahan. Syarat keabsahan ini 

dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat 

keabsahan umum yang berlakau terhadap kebanyakan 

akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku 

bagi masing-masing aneka akad khusus. 

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan 

syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila 

rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi. 

Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat 

sesuai dengan sejauh mana rukun dyarat itu terpenuhi 

yaitu sebagai berikut : 

a. Akad Batil (Batal) 

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

Arab Bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, 

hampa, tidak ada subtansi dan hakikatnya. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil” 
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berarti batal, sia-sia, tidak benar,
31

 dan “batal” 

diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia.
32

 Jadi 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, batil 

dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa 

aslinya kedduanya berbeda bentuknya, karena batal 

adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, 

sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak 

sah, tidak berlaku. Disini digunakan kata batil sesuai 

dengan bentuk aslinya. 

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad 

batil secara singkat sebagai “akad yang secara syara‟ 

tidak sah pokok dan sifatnya”,
33

yang dimaksud 

dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi 

ketentuan syara‟ dan karena itu tidak sah adalah akad 

yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan 

syarat terbuntuknya yang ketujuh, sebagaimana yang 

telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun 

dan syarat terbentuknya akad tersebut disebut akad 

batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya 

tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.  

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak 

memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat 

diringkas sebagai berikut :
34

 

1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara 

syar‟i (secara syar‟i tidak pernah dianggap ada), 

dan oleh kerena itu tidak melahirkan akibat 

hukum apa pun. 
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 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 

98. 
32

Ibid., h. 97. 
33

 Ibn Nujaim, al-Asybah wa-an Nazha’ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-

„Ilmiyyah, 1985), h. 337. 
34

 Khalid „Abdullah „id, Mahadi’ at-Tasyri’ al-Islami, (Rabat 

Syirkah al-Hilal al-Arabiyyah li ath-thiba‟ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430. 
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2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para 

pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada 

keadaan semula pada waktu sebelum 

dilaksanakan akad batil tersebut. 

3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara 

memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut 

didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak 

ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran 

hanya berlaku terhadap aka maukuf. 

4) Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan 

pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah 

batal dan tidak pernah ada. 

5) Ketentuan lewat waktu (at-taqadun) tidak berlaku 

terhadap kebatalan. 

b. Akad fasid 

Kata “fasid” berasal dari kata Arab merupakan 

kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah 

fasad dan mafsadah yang berarti kerusakan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, fasid 

ialah suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, 

isi hati).
35

 

Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi, 

adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi 

tidak sah sifatnya.
36

 Perbedaan dengan akad batil 

tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang 

dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun 

dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang 

dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat 

keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Jadi 

singkatnya akad batil adalah akad yang tidak 

memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan 
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akad. Sedangkan akad fasid akad yang telah 

memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan 

tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.Hukum 

akad fasid : 

1) Pendapat Mayoritas (Jumhur) 

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafe‟i dan 

Hambali, tidak membedakan antara akad batil 

dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan 

akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, 

karenanya tidak menimbulkan akibat hukum 

apapun.
37

 

2) Pandangan Mazhab hanafi 

Hukum akad fasid dibedakan antara sebelum 

dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) 

dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan 

objek) : 

a) Pada asasnya, akad fasid adalah akad tidak 

sah karena terlarang, dan pada asasnya tidak 

menimbulkan akibat hukum dan tidak pula 

dapat diijazah (diratifikasi), bahkan masing-

masing pihak dapat mengajukan pembelaan 

untuk tidaka melaksanakannya dengan 

berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad 

fasid wajib di-fasakhbaik oleh para pihak 

maupun oleh hakim. Sebelum terjadi 

pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid 

tidak dapat memindahkan milik, dan dengan 

akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima 

pemilikan atas objek. Masing-masing pihak 

tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk 

melaksanakannya dan masing-masing dapat 
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mengajukan pembelaan dengan kefasidan 

tersebut. 

b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam 

pelaksanaan berupa suatu benda, maka 

sesudah penyerahan benda dan diterima oleh 

pihak kedua), akad fasid mempunyai akibat 

hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab 

Hanafi, dapat, dapat meindahkan hak milik 

ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, 

melainkan suatu pemilik dalam bentuk 

khusus, yaitu penerima dapat melakukan 

tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak 

dapat menikmatinya.
38

 

c. Kata maukuf diambil darikata Arab, mauquf, yang 

berarti terhenti, tergantung atau dihentikan, ada 

kaitan dengan kata maukif yang berarti tempat 

pemberhentian sementara, halte. Bahkan satu akar 

dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan huukum 

menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas 

miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk 

kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, maukuf 

yaitu iman yang tidak diterima karena terhalang oleh 

sifat munafik. Artinya iman yang terhenti dan 

terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan. 

Maukuf dalam jenjang keabsahan dan kebatalan akad 

adalah persoalan kontroversial dikalangan ahli-ahli 

hukum Islam. Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, 

Maliki, satu riwayat dalam mazhab Hambali  dan 

menurut kaul kadim as-Syafi‟i, akadmaukuf 

dikategorikan kedalam akad yang sah. Sedangkan 

menurut kaul jadid asy-Syafi‟i, akad maukuf 

termaksuk kategori akad yang tidak sah. Bagi mereka 

kewenangan atas objek dan atas tindakan yang 
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dilakukan adalah syarat terbentuknya akad, bukan 

syarat keabsahan sehingga, apabila syarat ini tidak 

dipenuhi akad manjai batal. 

d. Akad nafiz ghair lazim 

Nafiz adalah kata arab yang belum terserab ke 

dalam baha Indonesia, dan secara harfiah berarti 

berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya 

dengan kata tanfidz yang sudah sring dipakai dalam 

bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah 

berarti eksekutif. Akad nafiz adalah akad yang sudah 

dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat 

hukumnya, sedangkan ghair lazim adalah akad yang 

tidak mengikat penuh. Jadi akad nafiz ghair lazim 

adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat 

dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun 

akad itu terbuka untuk di-fasakhsecara sepihak 

karena masing-masing atau salah satu pihak 

mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang 

sifat asli akad itu.
39

 

6. Berakhirnya Akad 

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang 

berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak 

mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum 

terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang 

sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang 

lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah 

akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik 

dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu 

dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamakan fasakh. 

Dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang datang 

yang tidak kita kehendaki, dinamakan infasakh.
40
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Menurut ulama fiqih, akad dapat berakhir apabila :
41

 

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu 

memiliki tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila 

akad itu sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa 

dianggap berakhir jika : 

1) Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah 

satu rukun atau syarat tidak terpenuhi. 

2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau yang 

lainnya. 

3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu 

pihak. 

4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

Dalam hubungan ini ulama fiqih menyatakan bahwa 

tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya 

salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad 

yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak 

yang berakad diantaranya adalah akad upah 

mengupah atau sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, 

dan lain sebagainya, 

Dengan demikian jelaslah bahwa berakhirnya 

atau putusnya suatu akad itu pada umumnya dikarenakan 

waktu yang telah ditentukan berakhir, adanya 

pembatalan dari salah satu pihak, disebabkan tidak 

terpenuhi salah satu syarat dalam akad dan disebabkan 

meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. 
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B. Wakalah 

1. Pengertian Wakalah 

Perwakilan adalah al-wakalah atau al-wikalah. 

Menurut bahasa artinya adalah al-hifdz, alkifayah, al-

dhaman dan al-tafwidh (penyerahan, delegasian dan 

pemberian mandat).
42

Al-wakalah atau al-wikalah 

menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain 

sebagai berikut : 

1. Hanafiyah Berpendapat bahwa al-wakalah ialah: 

َمَقاَمْنـََفِسِوِِْفَْتَصرُّفٍْأَْ ْيُِفيمَمَْشخمٌصَْغيـمَرهُْ 43نم  

“Seseorang menempati diri orang lain dalam 

tasharruf (pengelolaan).” 

 

2. Malikiyah berpendapat behwa al-wakalah ialah: 

ٌصْ ْيَِنيمَبْ)يُِفيمَم(َْشخم ُْفِْفيْمَأنم َْلُوْيـََتَصرَّ 44وَِْغيـمَرُهِِْفَْحقٍّ  

“Seseorang menggantikan (menempati)tempat 

yang lain dalam (kewajiban), dia yang mengelola 

pada posisi itu.” 

 

3. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa al-wakalah 

ialah: 

ٌصَْشيمًئاْ َْضَْشخم ْيـَُقوِّ َْانم َعَلُوَْحالَــــِْعَباَرٌةَْعنم ِِهْلِـــــــيَـفم ِإََلَْغْيم
45َحَياتِوِْ  
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“Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu 

kepada yang lain untuk dikerjakan ketika 

hidupnya.” 

4. Al-hanabillah berpendapat berpendapat behwa al-

wakalah ialah permintaan “ganti seseorang yang 

membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak 

yang lain, yang di dalamya terdapat pengganti dari 

hak-hak Allah dan hak-hak manusia.46 

5. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie bahwa al-wakalah 

ialah: 

ًصاْأَخَرَْعنْم ٌصَْشخم 47نـَفمِسوَِْْعقمُدْتـَعمِويمٍضْيُِنيمُبِْفيمِوَْشخم  

“Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu 

seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya 

dalam bertindak.” 

6. Menurut Idris Ahmad al-wakalah ialah seseorang 

yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang 

lain yang dibolehkan oleh syara‟ supaya yang 

diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus 

dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan 

masih hidup.
48

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama 

mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara subtansi 

hampir tidak ada perbedaan antara para ulama tersebut. 

Yaitu wakalah adalah suatu akad dimana pihak pertama 

bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya 

dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila 

penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang 
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mewakilkan meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal 

itu tidak termaksud wakalah.
49

 

Dalam kitab fiqih Sunah karangan Sayyid Sabiq, 

wakalah dimaknai sebagai penyerahan utrusan seseorang 

kepada orang lain atas sesuatu yang dapat diwakilkan.
50

 

 

2. Dasar Hukum Wakalah 

Dasar hukum al-wakalah adalah firman Allah 

SWT: 

.....   ْ   ْ  ْ ْْ ْ

 ْ ْ ْ   ْ  ْ  ْ ْ   ْ

ْ  ْ ْ ْْْ

“.... Maka suruhlah seorang diantara kamu pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia 

membawa makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia 

belaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali 

menceritakan halmu kepada seseorang pun(Q.S Al-

Kahfi(18): 19).”51 
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi 

taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi maha penyayang (Q.S An-

Nisa (4): 35).”52 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

َْجاِبٍرْرْضْقَـالَــَْأَردمُتْالمُْ فَــاَتـَيمُتْالنَِّبَّْصْمْْ,ََلَْخيمبَـرَِْإُْْروم ََْعنم
ِْكيمِلىِِْبَيمبَـرَْْ:فَـَقالَــ قًِْْمنمـــُوََْْخمَسةَُْْخـــذْمفَْْ,ِاَذاأَتـَيمَتَْو )رواهْْ.اَعَشَرَْوْسم

53ابوداود(  

 

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata: Aku 

keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada 

Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, “Bila 

engkau datang pada wakilku di khaibar, maka 

ambillah darinya 15  wasaq.” (HR. Abu Dawud). 
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ْاانَّبـِــــىَّْصْمََْنَـــَرْشَْ َْخاِبٍرْرْصْأَْنم َْوأََمَرَْعِايًَّْشاوَْالَْلَعنم ِ ْاْأَِْســــتـِّْيم نم
54)رواهْمسلم(ْاامبَاِقيْ...َبَحَْْيذْم  

 

“Dari Jabir Radhiyaalahu Anhu bahwa Nabi 

SAW. Menyembelih kurban sebanyak 63 ekor 

hewan dan Ali Radhiyallahu Anhu disuruh 

menyembelih binatang kurban yang belum 

disembelih.” (HR. Muslim). 

 

َتِْ ِبِديـمَناٍْرْلَِيشم 55َْيَْلُوُْأحمِحيًَّةْ....َأنََّْرُسومَلْااهللْصْمْبـََعثَوُْ  
“Bahwasannya Rasulullah SAW. Mengutusnya 

dengan membawa satu dinar untuk membelikan 

seekor hewan kurban untuk beliau....” (HR. 

Urwah al-Bariqi). 

Dari ketiga hadis di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akad wakalah itu dibolehkan dalam syari‟at 

Islam, karena telah dipraktikan oleh Rasulullah SAW. 

Disamping Al-Qur‟an dan sunnah, semua umat 

Islam sepakat tentang diperbolehkannya wakalah. 

Bahkan menurut Al-Qadhi Husain dan lainnya, wakalah 

hukumannya mandub.
56

 Berdasarkan firman Allah SWT 

dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 :  

.....                   
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

mengerjakan) kebajukan dan takwa, dan jangan 

tolong menolong dalam perbuatan dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada 

Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”.57 

Berdasarkan ayat-ayat diatas para ulama telah 

sepakat akan kebolehan wakalah, karena hajat memang 

menghendakinya. Berwakalah lah itu merupakan salah 

satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan 

berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga wakalah 

terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai 

kegiatan manusia dalam bermu‟amalah. 

 

3. Rukun dan Syarat Wakalah 

Rukun-rukun al-wakalah sebagai berikut: 

1. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang 

yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau 

dibawah kekuasaan dan dapat bertindak pada harta 

tersebut. jika yang mewakilkan bukan pemilik atau 

pengampu, al-wakalah tersebut batal. Anak kecil 

yang dapat membedakan baik dan buruk dapat 

(boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang 

bermanfaat mahdhah, seperti perwakilan untuk 

menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika tindakan 

itu termasuk tindakan dharar mahdhah (berbahaya), 

seperti thalak, memberikan sedekah, mengubahkan, 

dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal. 

2. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang 

mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang 

yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau 

belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut 

Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan 

yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, 
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alasannya ilah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh 

Salah mengawinkan ibunya kepada Rasullullah 

SAW. Saat itu Amar merupakan anak kecil yang 

masih belum baligh.
58

 

3. Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-

syarat sesuatu yang diwakilkan ialah: 

a. Menerima penggantian, maksudnya boleh 

diwakilkan pada orang lain ntuk megerjakannya, 

maka tidaklah sah mewakilkan untuk 

mengerjakan  shalat,  puasa, dan membaca ayat 

Al-Qur‟an,  karena  hal ini tidak bisa  diwakilkan. 

b. Dimiliki oleh yang berwakil  ketika ia berwakil 

itu, maka batal  mewakilkan  sesuatu yang akan 

dibeli. 

c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan 

sesuatu yang masih samar, seperti seorang 

berkata; “Aku jadikan engkau sebagai wakilku 

untuk mengawinkan salah seorang anakku”. 

4. Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari 

yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk 

mewakilkan, dan wakil menerimanya. 

 

4. Macam-macam Wakalah 

Wakalah ada beberapa macam, diantaranya: 

a. Wakalah khusus dan umum, atau wakalah yang 

bersifat umum atau wakalah yang bersifat khusus. 

Wakalah khusus adalah mewakilkan pada 

seseorang dalam tasharruf tertentu seperti menjual 

tanah atau mobil tertentu, menyewa sebuah „aqar 

yang telah ditentukan, taukil dalam kasus tertentu, 

dan sebagainya. Hukumnya, wakil terikat dengan apa 
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yang telah diwakilkan padanya, kalau tidak ia 

termasuk seorang yang fudhuli (melakukan sesuatu 

diluar batas kewenangan). 

Wakalah umum adalah perwakilan yang 

bersifat umum untuk setiap tasharruf atau dalam 

bentuk apa saja. Hukumnya, wakil berhak melakukan 

setiap tasharruf yang telah diberikan haknya oleh 

muwakkil dan boleh melakukan perwakilan dalam 

hal tersebut selain tasharruf yang ber-mudharat pada 

muwakkil seperti berbagai bentuk sumbangan baik 

hibah, wakaf, dan sebagainya atau berupa 

pengguguran hak seperti talak, pengguguran hutang 

dan sebagainya.
59

 

b. Wakalah Muqayyadah danMuthlaqah 

Wakalah muqayyadah adalah wakalah 

dimana tasharruf seorang wakil terikat dengan apa 

yang ditentukan oleh muwwakil, artinya ia mesti 

memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh 

muwwakil sebisa mungkin, baik yang berhubungan 

dengan pihak pengakad, dengan objek akad atau 

dengan alternatif yang diakadkan. 

Adapun dalam wakalah muthlaqah 

(perwakilan terbatas) yang dibatasi oleh tempat, 

waktu, orang, objek yang diakadkan atau alternatif 

akad, proses akad antara wakil dengan qabil 

dilakukan dengan ungkapan  wakil yang dibatasi oleh 

batasan-batasan perwakilan dan hak-hak akad 

kembali kepada wakil.
60

 

Jika wakil menyalahi hal itu, muwakkil tidak 

terikat dengan tasharufftersebut, kecuali jika 

penyalahan yang dilakukan wakil itu kepada yang 

lebih baik, maka muwakkil tetap terikat dengannya. 
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Apabila muwakkil tidak terikat dengan 

tasharruf yang dilakukannya akan mengikat padanya 

jika ia menjadi wakil dalam proses pembelian 

sesuatu. Karena, ia berarti membeli untuk dirinya 

sendiri. Adapun jika ia wakil dalam proses menjual 

maka ia menyalahi perintah muwakkil maka 

penjualan itu bergantung pada izin muwakkil dan 

akad itu tidak mengikat si wakil karena tidak bisa 

diterapkan terhadapnya.61 

 

5. Berakhirnya Wakalah 

Akad wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Matinya salah seorang dari yang berakad karena 

salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad 

masih hidup. 

2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat 

sah akad salah satunya orang yang berakad 

mempunyai akal. 

3. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika 

telah berhenti, dalam keadaan seperti ini al-wakalah 

tidak berfungsi lagi. 

4. Menurut Pendapat Syafi‟i dan Hambali: Pemutusan 

oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil 

meskipun wakil belum mengetahui. 

Menurut Mazhab Hanafi: wakil wajib mengetahui hal 

itu tindakannya itu tak ubah seperti sebelum 

diputuskan, untuk segala putusan. 

5. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi 

tidak perlu orang yangmewakilkan mengetahui 

putusan darinya atau tidak perlu kehadirannya, agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 
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6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status 

pemilikan. 

 

C. Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam dan Hukum 

positif 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 50 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

menetapkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh.
62

 Adanya perjanjian demikian sangatlah 

esensial. Pemahaman di atas pada perinsipnya serupa 

dengan apa yang ada di Eropa. Di kebanyakan Negara di 

Eropa dasar atau landasan hukum perburuhan dapat 

ditemukan di dalam perjanjian kerja. Di Negara-negara 

Eropa (baik di dalam peraturan perundang-undangan 

maupun dalam yurisprudendi), perjanjian kerja dipahami 

mencangkup tiga elemen inti : pekerjaan, upah, dan 

otoritas keuangan. Ini berarti bahwa perjanjian kerja 

adalah suatu kesepakatan dengan mana buruh/pekerja 

mengikatkan diri sendiri untuk bekerja dibawah 

otoritas/kewenangan majikan dengan menerima 

pembayaran upah.
63

 

Hal di atas juga senada dengan definisi perjanjian 

menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian 

kerja adalah antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak.
64

 Sementara dalam pasal 1601 A 
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 Pasal 50 Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang 
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KUH Perdata, Perjanjian kerja merupakan suatu 

perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja mengikatkan 

diri untuk bekerja  pada pihak pengusaha selama waktu 

tertentu, dengan menerima upah. Dari rumusan tersebut 

perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Adanya pekerjaan 

b. Adanya upah yang dibayarkan 

c. Adanya perintah 

d. Adanya waktu tertentu dan waktu tidak tertentu 

untuk perjanjiannya.
65

 

Setelah menjelaskan pandangan hukum positif 

terkait perjanjian kerja, di bawah ini akan dijelaskan 

pembahasan perjanjian kerja menurut hukum Islam. 

Perjanjian atau akad dalam hukum Islam dipandang 

sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun yang 

dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian 

tersebut seperti menurut jumhur ulama terdiri dari tiga 

aspek yaitu subjek akad, objek akad dan sighat akad. 

adapun di antara syarat-syarat akadnya sendiri yaitu 

ahliyatul ‘ada dan ahliyatul wujub. 

Dalam Islam sendiri ketika perjanjian atau waktu 

ijab-qobul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata 

khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan 

tujuan dan makma bukan dengan kata-kata dan bentuk kata 

itu sendiri, yang diperlukan adalah saling rela („antaradin), 

direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau 

cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan makna 

pemilikan dam mempermilikkan.
66

 

Perjanjian kerja dalam hukum Islam juga 

membenarkan tertulis tidaknya perjanjian kerja, namun 
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sebuah keharusan perjanjian kerja tertulis, karena 

berdasarkan sebuah ayat dalam  QS. al-Baqarah (2) : 282 : 

                     

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu‟amalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang dirtentukan, hendaklah kamu menulisnya.” 

 

Dan terdapat pula dalam sebuah kaidah al-Kitabah ka 

al-Khitab (adapun tulisan dalam perjanjian sama seperti 

ucapan). 

Selain itu juga dalam hukum Islam, kontrak dalam 

perjanjian kerja dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : a) tidak menyalahi atauran atau prinsip 

syariah yang ditetapkan; b) harus sama-sama rida dan ada 

pilihan; c) harus jelas dan gamblang.
67

 Prinsip lain dari 

perjanjian kerja harus saling jujur dan tidak mengkhianati 

perjanjian kerja, hal itu sesuai dalam al-Qur‟an surat al-

Baqarah ayat 279 dan al-Maidah ayat 1. 

 

2. Jenis-JenisPerjanjian  

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat di bagi 

atas beberapa jenis sebagai berikut :
68

 

1) Perikatan Bersyarat 

Perikatan bersyarat (voorwaardelijk verbintenis) 

adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat 

itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan 

belum pasti terjadi, baik dengan menangguhkan 
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pelaksanaanperikatan hingga terjadi peristiwa maupun 

dengan membatalkannya perikatan karena terjadi atau 

tidak terjadi peristiwa (Pasal 1253 KUHPdt). 

Berdasarkan pada ketentuan pasal ini, dapat dibedakan 

dua perikatan bersyarat, yaitu : 

a. Perikatan dengan syarat tangguh 

b. Perikatan dengan syarat batal 

2) Perikatan Manasuka 

Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada dua 

macam benda. Dikatakan perikatan manasuka karena 

debitor boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah 

satu  dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. 

Namun, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk 

menerima sebagian benda yang satu den sebagian benda 

yang lainnya. Jika debitorr telah memenuhi salah satu 

dari dua benda yang lainnya. 

Jika debitor telah memenuhi  salah satu dari dua 

benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dibebaskan 

dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada 

pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan 

kepada kreditor (Pasal 1272 dan 1273 KUHPdt). 

3) Perikatan tanggung-Menanggung 

Pada perikatan tanggung-menanggung dapat terjadi 

seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang 

kreditor atau seorang kreditor berhadapan dengan 

beberapa orang debitor. Apabila kreditor terdiri atas 

beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. 

Dalam hal ini, setiap kreditor berhak atas pemenuhan 

prestasi seluruh utang. Jika prestasi tersebut sudah 

dipenuhi, debitor dibebaskan dari utangnya dan 

perikatannya hapus (Pasal 1278 KUHPdt). 
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4) Perikatan dengan Ancaman Hukuman 

Perikatan ini memuat suatu ancaman 

hukuman terhadap debitor apabila dia lalai 

memenuhi prestasinya. Ancaman hukum ini 

bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas 

pelaksanaan isi perikatan, seperti yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak 

pihak. 

Menurut ketentuan Pasal 1304 KUHPdt, 

ancaman hukuman itu adalah untuk melakukan 

sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi, sedangkan 

penetapan hukuman itu adalah sebagai ganti kerugian 

karena tidak dipenuhinya prestasi (Pasal 1307  

KUHPdt). Ganti kerugian selalu berupa sejumlah 

uang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

ancaman hukuman itu berupa ancaman pembayran 

denda. 

Penetapan denda sebagai ganti kerugian itu 

mungkin jumlahnya terlampau tinggi . menurut 

ketentuan Pasal 1309 KUHPdt, hukuman dapat 

diubah oleh pengadilan jika perikatan pokok telah 

dipenuhi sebagian. Akan tetapi, jika debitor belum 

sama sekali melakukan kewajibannya, sedangkan 

hukuman yang ditetapkan terlalu tinggi, pengadilan 

pun dapat menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KHUPdt 

bahwa setiap Perjanjian yang dibuat secara sah wajib 

dilaksanakan dengan iktikad baik (perfomance in 

good faith). 

 

3. Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja 

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian 

yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui 
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oleh undang-undang (legally concluded contract) 

haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. 

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat (pasal 1320 KUH Perdata) yaitu : 

a. Sepakat merekat yang mengikatkan diri 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal. 

Kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan 

perjanjian haruslah bersepakatsetuju dengan tanpa 

adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Tidak 

adanya kekeliruan atau penipuan oleh salah satu pihak. 

Oleh karena itu kesepakatan adalah unsur utama. 

Kecakapan membuat suatu perjanjian maksudnya 

mereka yang dikategorikan sebagai pendukung hak dan 

kewajiban adalah orang atau badan hukum. Sedangkan 

suatu sebab yang halal maksudnya ialah tidak dilarang 

oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum. 

 Ketentuan Pasal 51 (1) UUK menyatakan bahwa 

Perjanjian Kerja dapat dibuat secara tertulis maupun 

lisan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 54 (1) UUK 

setidak-tidaknya harus mencangkup : 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja/buruh; 
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g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; 

Ketentuan tentang syarat-syarat di atas tidak 

diperlengkapi secara memadai dengan sanksi yang 

memaksakan pentaatan. Sekalipun begitu, ketentuan 

perundang-undangan di atas setidak-tidaknya 

mengindikasi apa yang diharapkan termuat dalam 

perjanjian kerja yang dibuat tertulis.fakta bahwa tidak 

disyaratkan perjanjian kerja dibuat tertulisdilandaskan 

pemikiran praktikal, karena dalam banyak kasus para 

pihak tidak menuliskan kesepakatan yang dibuat antara 

mereka. Jika perjanjian lisan demikian dinyatakan cacat 

hukum, maka artinya pekerja/buruh tidak akan dapat 

perlindungan yang layak. 

 

D. Denda Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Denda 

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah 

gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai 

arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar 

dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman 

kurungan sebulan atau ... sepuluh juta rupiah; (2) uang 

yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena 

melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya); lebih 

baik membayar ... dapat dipenjarakan.
69

 

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman 

ta’zir. Ta’zir menurut bahasa adalah ta‟dih, artinya 

memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-

Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan 
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mencegah.
70

At-ta’zir adalah larangan, pencegahan, 

menegur, menghukum, mencela dan memukul. 

Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), 

yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat 

yang tidak termaksuk hudud dan kafarat, baik 

pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun 

hak pribadi.
71

 

Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah 

sebagaimana di kemukakan oleh Al-Mawardi, Ta’zir 

adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang 

belum ditentukan hukumannya oleh syara‟. Sedangkan 

Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta’zir 

menurut syara‟, ta’zir adalah hukuman pendidikan yang 

tidak mencapai hukuman had syar‟i.
72

 

 

2. Dasar Hukum Denda 

a. al-Qur‟an 
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 “Allah tidak menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk 

bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, 

Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah 

memberi Makan sepuluh orang miskin Yaitu dari 

makanan yang biasa kamu berikan kepada 

keluargamu, ataumemberi pakaian kepada mereka 

atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa 

tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka 
kaffaratnya puasaselama tiga hari. Yang demikian 

itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmubila kamu 

bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah 

sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan 

kepadamu hukum-hukumNya agar 

kamubersyukur (kepada-Nya)”.(Q.S Al-Maidah 

(5) : 89).
73

 

b. Hadits 

ٍءَْماَْأَصاََبِنمِذيْ َْخَرَجِبَشيم َءَْعَليمِوَْوَمنم َنًةَْفاَلَْشيم َحاَجٍةَْغيـمَرُْمتَِّخٍذُْخبـم
لميمِهوالمُعُقوبَُةْ)رواهْالنسائ( ِمشم 74ِمنمُوْفَـَعاَيمِهىَغَراَمةُْ  

“Jika seseorang mengambil buah-buahan dikebun 

sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia 

tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia 

mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar 

dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah 
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yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain.” 

(HR. An-Nasa‟i). 

 

3. Pemberlakuan Denda Menurut Undang-Undang dan 

Hukum Islam 

Denda menurut hukum atau undang-undang, 

yaitu seperti diketahui bahwa ketentuan denda dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Nilai 

denda terakhir kali diubah melalui Perpu No. 18 Tahun 

1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 Belum disesuaikannya nilai denda 

mengakibatkan tidak efektifnya pidana denda sebagai 

salah satu bentuk ancaman pidana yang diatur dalam 

KUHP itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pilihan bentuk 

pemidanaan menjadi hanya seputar pemidanaan yang 

akhirnya berkontribusi pada semakin tingginya angka 

narapidana dilembaga-lembaga pemasyarakatan. 

 Denda menurut Hukum Islam, yaitu sering 

dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai 

bentuk denda berkaitan dengan perjanjian.Denda 

keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau 

hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat 

kembali. 

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat 

perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat 

bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan 

sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama 

mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu 

Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Syafi‟i 

berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan 
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hukum denda terhadap suatu tindak pidana ta‟zir. Alasan 

yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari 

Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. 

Dalam hadis itu Rasulullahh SAW bersabda : 

َْأعمطَاَىاُْمؤمَتًَِراْفَـَلُوَْأََبْفَِإنَّاْاِخُذوَىاَْوَشطمَرْ ِْحَساِِْبَاَْمنم يـَُفرَُّقِْإِبٌلَْعنم
َْعَزَماِتَْربِـَّناْ)رواهْاانسائ( 75ِإبِِلِوَْعزمَمٌةِْمنم  

 

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan 

patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan 

siapa yang enggan membayarnya, saya akan 

mengambilnya, serta mengambil sebagian dari 

hartanya sebagai denda sebagai hukuman dari 

tuhan kami....”. (HR. An-Nasa‟i). 

Menurut meraka hadist ini secara tegas 

menunjukan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda 

pada orang yang enggan membayar zakat.
76

 

 Imam asy Syafi‟i al-qoul ql-jadidi, Imam Abu 

Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy 

Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki 

berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh 

dikenakan dalam tindak pidana ta‟zir. Alasan mereka 

adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam 

telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadist Rasulullah 

SAW, diantaranya hadist yang mengatakan : 

77َليمَسَْفْالمَماِلَْحقٌِّْسَوىْالزََّكاِةْ)رواهْابنْجمو(  
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Sunan Ibnu Majjah, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr, 275), h. 570. 
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“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain 

selainzakat.”(HR. Ibnu Majah). 

Disamping itu mereka juga beralasan pada 

keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang 

bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, 

dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya : 

                         

              

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 

sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim.”
78

 

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam 

soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman 

denda disebabkan melakukan tindak pidana ta‟zir, 

termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di 

atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.79 Ini adalah 

perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. 

Ulama yang melarangnya berppendapat bahwa hukuman 

denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadist 

Rasulullah SAW di atas. 

 

4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda 

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai 

sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi 

perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari‟ah, sanksi dapat diberikan kepada orang 

yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut 

                                                             
78

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, Op. 

Cit., h. 59. 
79

 Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit., h. 1176 
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ingkar janji  dijelaskan dalam pasal 36. Yang 

menyebutkan bahwa : 

Pihak dapat diangkap melakukan ingkar janji, 

apabila karena kesalahannya: 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk 

melakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukan 

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan 

dalam Pasal 38, yaitu:  

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat 

dijatuhi sanksi: 

a. Membayar ganti rugi 

b. Pembatalan akad 

c. Peralihan resiko 

d. Denda, dan/atau 

e. Membayar biaya perkara. 

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman 

denda, sebagian fuquha dari kelompok yang 

membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan 

hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan 

cara menarik uang terpidana dan menahan darinya 

sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi 

baik, hartanya diiinfakkan untuk jalan kebaikan.
80

 

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda 

                                                             
80

 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al- Islamiy Muqaranan 

bil Qanunil Wad’iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 

(Bogor: PT Kharisma Ilmu), h. 101-102.  
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terhadap suatu tindak pidana ta‟zir, apabila menurut 

pertimbangannya hukuman denda itulah yang diteripkan 

pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimah 

ta‟zir seorang hakim harus senantiasa berupaya agar 

hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat 

menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang 

melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, 

dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus 

benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh 

lingkungan yang mengintainya, sehingga dengan tepat ia 

dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim 

menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan 

dapat mencapai tujuan hukuman yang dikhendaki syara‟, 

maka boleh dilaksanakan.81 

 

5. Hal-hal yang bisa dijatuhi Denda 

Suatu hal yang disepakati oleh fuquha bahwa 

hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana ta’zir 

dengan denda.
82

 Contohnya adalah sebagai berikut : 

a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya 

dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga 

buah yang dicuri 

b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang 

yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya. 

c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat 

adalah dengan mengambil secara paksa setengah 

kekayaannya. 

Fuquha pendukung hukuman denda menetapkan 

bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada 

tindak pidana-tindak pidana ringan. 

 

                                                             
81

 Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit., h. 1175-1176. 
82

Tim Tsalisah, Op. Cit., h. 101-102. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran  Umum  CV. Siger Tala Utama 

1. Sejarah Berdirinya CV. Siger Tala Utama 

Latar belakang dan sejarah singkat CV. Siger 

Tala Utama adalah sebuah usaha yang didirikan : 

Perseroan Komanditer ini bernama CV. Siger Tala 

Utama. Berkedudukan di Kotamadya bandar Lampung 

dan beralamat di jalan Way Kanan Nomor 32, Pahoman. 

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Pesero 

Pengurus dapat didirikan Cabang-cabang/Perwakilan-

perwakilan Perseroan ini.Perseroan ini didirikan untuk 

waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai 

pada tanggal 31 Agustus 1989. Perseroan ini diurus dan 

dipimpin oleh Para Pesero Pengurus Tuan Victor Zein 

Jabatan sebagai Direktur dan Tuan Untung Subagyo, 

dengan Jabatan sebagai Wakil Direktur.
1
 

2. Struktur Organisasi CV. Siger Tala Utama 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan 

hubungan antara tiap bagian untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Struktur organisasi adalah bagaimana 

pekerjaan dibagi, dikelompokan dan dikoordinasikan 

secara formal. Struktur organisasi yang baik mempunyai 

beberapa keuntungan dan beberapa peran di dalam 

menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serhta 

hubungan kerja antara lain pimpinan dan bawahan yang 

ada pada organisasi tersebut. 

Struktur organisasi CV. Siger Tala Utama dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

                                                             
1
 Tercantum dalam Akta Notaris No. 199, tgl 31 Agustus 1989 

Perseroan Komanditer CV. Siger Tala Utama. 
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Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CV. Siger Tala Utama 

 

 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi CV. Siger 

Tala Utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Direktur 

Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam 

operasi sebuah perusahaan sehari-hari. Direktur 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

SUPIR 

 

STAFF 

(Putri Komariah) 

DIREKTUR 

(Drs. Victor Zein) 

TENAGA 

TEKNIS 

MANAGER 

LAPANGAN 

(Sulaiman, 

ST) 

LOGISTIK/ 

GUDANG 

(Rustam, 

ST) 

ADM 

PROYEK 

(Dian Pratiwi) 

Staff Adm 

(Karina Febriani) 

WAKIL DIREKTUR 

(Untung Subagyo) 

MANAGER 

PROYEK 

(Budi Sunarto, ST) 

PEJANTEK 

(Chaplin, ST) 

Koor. Adm & 

keuangan 

(Mike) 
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a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan 

kebijakan-kebijakan perusahaan. 

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari 

karyawan dan kepala bagian (manajer). 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham 

atas kinerja perusahaan. 

2) Wakil Direktur 

Wakil Direktur merupakan pimpinan kedua tertinggi 

dan wakil dari Direktur. Wakil Direktur mempunyai 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Membantu Direktur dalam menyusun rencana 

kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

b. Membantu Direktur dalam memimpin dan 

mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan 

c. Mewakili Direktur apabila direktur tidak dapat 

menandatangani cek dan giro dengan persetujuan 

dari Direktur. 

d. Mewakili Direktur dalam mengambil keputusan 

dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu 

untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan. 

3) Manager Proyek 

Tugas dan tanggung jawab Manager Proyek, antara 

lain : 

a. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

b. Melakukan koordinasi mengenai jadwal proyek 

secara keseluruhan. 

c. Memastikan bahwa  semua rencana proyek telah 

selesai. 
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d. Memenuhi setiap persyaratan kualitas dan waktu 

sesuai dengan perencanaan target proyek dengan 

sukses. 

e. Melakukan perencanaan dan penjadwalan dalam 

rangka pencapaian target proyek dengan sukses. 

f. Memimpin, memberikan arahan dan dorongan 

kepada para anggota tim kerja. 

g. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

h. Mengembangkan dan menyajikan laporan 

mengenai proyek pada klien. 

i. Melakukan pemantauan proyek secara terus 

menerus. 

j. Membut laporan secara terperinci mengenai 

kemajuan proyek, jadwal, anggaran, risiko 

sampai solusi. 

k. Membuat laporan hasil kinerja mengenai 

pencapaian proyek. 

4) Koor. ADM dan Keuangan 

Mengelola, dan mengkoordinasi bagian Keuangan 

dan Administrasi agar semuanya terstruktur dan 

sesuai. 

5) Pejantek 

Penanggung Jawab Teknik, yang bertanggung jawab 

atas seluruh dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan proyek yang sedang dikerjakan sampai 

dengan selesai pekerjaan tersebut. 

6) Staff ADM 

Staf yang menjalankan dan melaksanakan seluruh 

tugas yang berkaitan dengan Administrasi. 
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7) ADM Proyek 

Pembatasan, perencanaan, perkiraan, penjadualan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan 

penutupan. 

8) Manager Lapangan 

Tugas dan tanggung jawab Manager 

Lapangan, antara lain : 

a. Mengadakan pengawasan kualitas dan kualitas 

pekerjaan di lapangan. 

b. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan 

data, pencatatan. 

c. Pembukuan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan 

pekerjaan. 

d. Memeriksa kebenaran tagihan – tagihan dari 

kontraktor. 

e. Mengurus perijinan yang di perlukan untuk 

kelancaran pekerjaan di lapangan. 

f. Mengetahui dan memahami isi dari dokumen 

kontrak sebagai Pedoman kerja di lapangan. 

g. Membuat laporan – laporan kegiatan pekerjaan di 

lapangan. 

9) Logistic Gudang 

Manajemen lebih menitik beratkan pada cara untuk 

mengelola barang melalui tindakan-tindakan 

perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan 

penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. 

10) Staff 

Tenaga / Staf yang bertugas untuk mengambil data 

Dokumentasi yang berupa gambar, sehingga 
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mempermudah pekerja lapangan dalam mengenal 

lokasi. 

11) Tenaga Teknis 

Tenaga ahli / tenaga terampil yang bertugas di 

lapangan untuk mengerjakan proyek yang di 

kerjakan. 

12) Supir 

Yaitu orang yang bertugas untuk mengangkut, dan 

mendistribusikan barang keperluan pengerjaan 

proyek. 

 

3. Misi dan Visi Perusahaan CV. Siger Tala Utama 

Visi CV. Siger Tala Utama menjadi perusahaan 

yang terbaik dalam bidang Konstruksi di Indonesia.  

Misi CV. Siger Tala Utama adalah memberikan 

tingkat pelayanan yang prima (Service Excellence) 

melalui kecepatan, ketepatan dan kerjasama tim untuk 

mencapai kepuasan pelanggan yang lebih (Customer 

Delight).
2
 

4. Jenis Usaha CV. Siger Tala Utama 

Jenis usaha yang terdapat di CV. Siger Tala 

Utama, antara lain : 

1) Mengusahakan Perusahaan Perencanaan, 

Pelaksanaan dan Pemborongan Bangunan-bangunan, 

Jembatan-jembatan, Jalan-jalan, Irigasi, Pergudangan 

dan Pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam Lapangan 

pembangunan. 

2) Melakukan Perdagangan Umum termasuk juga 

Perdagangan Interinsulair Impor, Ekspor, baik untuk 

                                                             
2
 Wawancara Oleh Dian Pratiwi, Adm. Proyek  CV. Siger Tala 

Utama. Tanggal  26 Maret 2017. 
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perhitungan sendiri, maupun atas tanggungan Pihak 

lain secara komisi serta Usaha-usaha sebagai 

Leveransier, Grossier, distributor dan 

keagenan/Perwakilan dari Badan-badan Usaha lain. 

3) Mengusahakan Perusahaan Idustri Kecil Tapis dan 

Souvernir, Perbengkelan dan Pertambangan. 

4) Mengusahakan Perusahaan Ekspedisi, Travel Biro, 

angkutan Darat dan Sungai/Laut. 

5) Mengusahakan Perusahaan Percetakan Penerbitan 

dan offset. 

6) Mengusahakan Perusahaan dalam Bidang Pertanian, 

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. 

 

B. Sistem Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa 

Pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung 

1. Sistem Pemberian Kuasa Pada CV. Siger Tala Utama  

Dengan diadakannya proyek pekerjaan perbaikan 

plapond dan pembuatan jalan setapak PT. PLN (Persero) 

Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Z.A Pagar 

Alam No. 05 Bandar Lampungini merupakan suatu 

bentuk perhatian dalam  mewujudkan sarana dan 

prasarana keamanan dan kenyamanan kerja. Dalam hal 

ini PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung bersinergi 

dengan badan usaha atau perseorangan  untuk 

merealisasikan fasilitas-fasilitas di kantor PT. PLN 

(Persero) Wilayah Lampung. Melalui pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan olehPT. PLN (Persero) 

Wilayah Lampung  dengan adanya penyedia barang/jasa.  

Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau 

orang perseorangan yang menyediakan 

Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa konsultasi/ Jasa 

Lainnya. Pengadaan barang/jasa sendiri merupakan 

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 
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Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ 

Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan 

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 

untuk memperoleh Barang/Jasa.
3
 

PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Serta 

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan pejabat 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan 

barang atau jasa dalam pekerjaan kontruksi tersebut.
4
 

Dalam pengerjaan proyek perbaikan plapond dan 

pembuatan jalan setapak PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung, pihak Pejabat Pengadaan tidak mengerjakan 

langsung proyek tersebut akan tetapi pengerjaannya 

diwakilkan dengan memberikan kuasa penuh kepada 

CV. Siger Tala Utama yang pemilihanya melalui proses 

lelang umum dengan metode pembelian langsung atau 

penunjukan langsung yang diadakan oleh pihak Pejabat 

Pengadaan (Pejabat Pengadaan Bagian Umum dan 

Fasilitas Kerja) PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, 

dengan sistem kualifikasi terbuka untuk penyedia 

barang/jasa yang mempunyai kompetensi dan 

kemampuan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan.
5
 

Maka dengan ini CV. Siger Tala Utama dinyatakan lulus 

kualifikasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Dengan hal ini CV. Siger Tala Utama dibatasi dengan 

waktu perjanjian, lingkup pengerjaan, denda jika terjadi 

keterlambatan, biaya pengerjaan, serta peraturan yang 

telah disepakati kedua pihak.
6
 

                                                             
3
 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1. 
4
 Tercantum dalam  Dokumen RKS Pekerjaan Perbaikan Plapon dan 

Pembuatan Jalan Setapak PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung, Tahun 2012. 
5
 Tercantum dalam  Dokumen RKS PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung. 
6
 Wawancara Oleh Budi Sunarto, ST. Manager Proyek CV. Siger 

Tala Utama. Tanggal 26 Maret 2017. 
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Adapun tugas pokok dan kewenangan Pejabat 

Pengadaan Barang/Jasa tersebut, yaitu : 

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang 

atau jasa yang meliputi : 

1) Spesifikasi teknis barang atau jasa; 

2) Harga perkiraan sendiri; 

3) Rancangan kontrak; 

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau 

Jasa; 

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani 

kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 

d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang atau 

jasa; 

e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; 

f. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian 

pengadaan barang atau jasa kepada pengguna 

anggaran atau kuasa pengguna anggaran; 

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau 

jasa kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna 

anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; 

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termaksuk 

penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan 

pekerjaan kepada pengguna anggaran atau kuasa 

pengguna anggaran setiap triwulan; dan 

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pengadaan barang atau jasa.
7
 

 

                                                             
7
 Konsolidasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Terbitan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) Tahun 2012. h. 16 



 

 

 

70 

Dalam proyek perbaikan plapond dan pembuatan 

jalan setapak PT. PLN(Persero) Wilayah Lampung 

terdapat perjanjian di dalam dokumen-dokumen tersebut 

antara lain : Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK), dan Surat Mulai Kerja (SMK).
8
 

Sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK) Pemborongan Barang/Jasa CV. Siger Tala 

Utama sebagai wakil dan penyedia barang/jasa diberikan 

waktu pelaksanaan dalam proyek kontruksi tersebut 

selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 10 Desember 

2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012. Sumber 

dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan 

pekerjaan ini berasal dari APLN yang telah disediakan 

dalam anggaran PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung 

Tahun 2012 dengan biaya sebesar Rp. 12.480.387. 

Dengan ditunjuknya CV. Siger Tala Utama 

sebagai wakil atau penerima kuasa dalam pekerjaan 

kontruksi ini, maka CV. Siger Tala Utama memiliki hak 

dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalani, antara 

lain: 

1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam 

kontrak;  

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan 

prasarana dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;  

3) Melaporkan pelaksanaan pekerja secara periodik 

kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 

4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah 

ditetapkan dalam kontrak;  

5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara 

cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan 

                                                             
8
 Wawancara Oleh Drs. Victor Zein Direktur CV. Siger Tala Utama. 

Tanggal 26 Maret 2017.   
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menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, 

angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan 

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk 

pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan 

yang dirinci;  

6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan 

untuk pemeriksaan pelaksanaan dilakukan Pejabat 

Pengadaan Barang/Jasa; 

7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 

penyerahan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;  

8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai 

seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan 

kerja dan kesehatan kerja untuk melindungi 

lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan 

dan gangguan kepada masyarakat.
9
 

Sistem pemberian kuasa dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

  

                                                             
9
 Tercantum di dalam Surat Perjanian/Kontrak 
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Gambar 1.2 

PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Pengguna Barang/Jasa adalah Manager SDM & 

KHA PT. PLN Persero Wilayah Lampung, yang 

merupakan pemegang proyek dalam pekerjaan 

kontruksi PT. PLN Persero Wilayah Lampung. 

2. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa 

dalam pekerjaan kontruksi tersebut. Dalam hal ini 

Pejabat Pengadaan adalah seorang pegawai PLN 

yang diangkat oleh Pengguna Barrang/Jasa untuk 

pejabat pengadaan barang/jasa dengan metode 

pembelian langsung atau Penunjukan Langsung, 

sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk 

pekerjaan ini adalah PLT. DM umum dan Fasilitas 

Kerja PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung. 

3. Penyedia Barang/Jasa hal ini CV. Siger Tala utama 

yang merupakan wakil atau penerima kuasa dari 

Pejabat pengadaan Barang/Jasa. Dan bersedia 

menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut 

Pengguna Barang/Jasa 

(Manager SDM PT. PLN 

Persero Wilayah 

Lampung) 

Pejabat 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Penyedia 

Barang/Jasa 
(CV. Siger Tala 

Utama) 
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untuk PLN, sesuat dengan syarat-syarat yang 

ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak.
10

 

2. Sistem Pelaksanaan Pemberian Denda pada CV. 

Siger Tala Utama  

Dalam pengerjaan proyek perbaikan fasilitas 

kantor PLN, CV. Siger Tala Utama melakukan 

keterlambatan kerja dari jumlah hari yang sudah 

disepakati oleh Pihak Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 

Dengan Perjanjian Kontrak 12 hari mulai tanggal 10 

Desember 2012 - 21 Desember 2012. Dengan jumlah 

keterlambatan 4 hari sampai pada tanggal 25 Desember 

2012. 

Keterlambatan ini dikarenakan Pelaksana kontrak 

pengadaan barang/jasa dalam hal ini pekerjaan fisik 

mengalami pekerjaan tambah dikarenakan mengubah 

spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan 

dilapangan. Tanpa merubah berita acara, ini suatu 

kelalaian CV. Siger Tala Utama dalam pengerjaan 

pyoyek perbaikan pembangunan fasilisat kantor PLN 

(Persero) Wilayah Lampung. 

Ketentuan kriteria kesepakatan untuk kondisi 

suatu kontrak dinilai dalam kategori terlambat,
11

 yaitu : 

1) Dalam periode I (rencana pelaksanaan fisik 0%-70%) 

dari kontrak terjadi keterlambatan antara 10%-20%.  

2) Dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70%-

100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres 

fisik antara 0.5%-10%. 

CV. Siger Tala Utama sebagai penyedia 

barang/jasa dalam kesepakatan rencana pelaksanaan fisik 

pekerja yang ditawarkan semestinya4 hari pertama 

                                                             
10

 Tercantum dalam  Dokumen RKS dan SPK Pemborongan 

Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung. 
11

 Wawancara Oleh Drs. Victor Zein, Direktur CV. Siger Tala 

Utama.  Tanggal  7 April 2017. 
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progres fisik sudah harus 30%, namun riil hanya 10%, 

maka sejak hari ke 4 mekanisme penanganan 

keterlambatan kritis di terapkan. 

Maka dari itu, CV. Siger Tala Utama sudah 

melakukan keterlambatan penyelesaian pekerjaannya 

sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan dapat 

dikenakan denda. 

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana 

dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 mengenai 

Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 120 :
12

 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 118 ayat (1). Penyedia Barang/Jasa 

yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam 

jangka waktu sebagaimana diterapkan dalam 

Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa. 

dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu 

perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian 

Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 

Denda yang dikenakan kepada CV. Siger Tala 

Utama sebagai penyedia barang/jasa atas keterlambatan 

menyelesaikan pekerjaan/kontrak untuk setiap hari 

keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga 

bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian 

pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. 

Dengan demikian CV. Siger Tala Utama sebagai 

penyedia barang/jasa dalam proyek perbaikan plapond 

dan pembuatan jalan setapak oleh PT. PLN (Persero) 

Wilayah Lampung di kenakan denda keterlambatan 

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak maka 

dendanya yang harus dibayar, yaitu : 

1) Denda perhari = 1/1000 x Rp. 12.480.387 = Rp. 

12.480 

                                                             
12

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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2) Terlambat selama 4 hari, total denda yang harus 

dibayar  

4 hari x Rp. 12.480.387 juta =  Rp. 49.921 ribu
13

 

Jika mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 yang 

menyatakan ketentuan mengenai denda keterlambatan 

perhari adalah 1/1000 dari nialai kontrak atas kesalahan 

pelaksana kontruksi. Kontrak akan diputus jika besar 

denda melebihi 5% dari nilai kontrak sebagaimana diatur 

dalam pasal 120 Perpres No. 54/2010.
14

 

3) 5% x Rp. 12.480.387 = Rp. 624.019 ribu 

Maka denda yang harus dibayar Rp. 49.921 ribu 

tidak melebihi dari 5% dari nialai kontrak (Rp. 624.019 

ribu) berarti CV. Siger Tala Utama wajib membayar 

denda dan aberhak untuk tidak terkena pemutusan 

kontrak secara sepihak. 

Dengan adanya perjanjian proyek perbaikan 

pembangunan fasilitas kantor PT. PLN. (Persero) 

Wilayah Lampung tersebut dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah disepakati antara pihak Pejabat Pengadaan 

maupun pihak CV. Siger Tala Utama sebagai pihak 

penyedia barang/jasa menimbulkan kemauan bagi para 

pihak untuk saling mengikat, saling berprestasi. Dengan 

adanya kesepakatan itu maka menimbulkan kekuatan 

hukum, yaitu mengikat perjanjian sebagaimana yang 

terdapat di undang-undang yang berlaku. 

 

 

 

 

                                                             
13

 Wawancara Oleh Dian Pratiwi, Adm. Proyek CV. Siger Tala 

utama. Tanggal 7 April 2017. 
14

 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 
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BAB  IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa 

Pada CV. Siger Tala Utama 

1. Denda dalam Perjanjian Proyek Perbaikan Plapond dan 

Jalan Setapak di  Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung. 

Denda merupakan sanksi yang diberikan kepada 

Penyedia barang/jasa atas kelalaian atau keterlambatan 

yang dilakukan dalam mengerjakan proyek dan waktu 

yang telah disepakati bersama antara Pejabat Pengadaan 

Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa. 

Adapun besaran denda yang dikenakan kepada 

penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

untuk setiap keterlambatan sebesar 1/1000 (satu 

perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum 

dikerjakan. 

Peraturan mengenai denda ini juga sudah di atur 

dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2010 mengenai 

Pengadaan Barang/Jasa Pasal 120 : 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia barang/Jasa yang 

terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka 

waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena 

kesalahan Penyedia barang?jasa, dikenakan denda 

keterlambatan sebesai 1/1000 (satu perserib) dari 

nilai kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap 

hari keterlambatan. 

Dengan adannya peraturan tersebut di atas maka 

sangatlah jelas bahwa dalam proses pengerjaan 

perbaikan plapond dan jalan setapak di kantor PLN 

terdapat sebuah perjanjian bahwa bagi penyedia 

77 
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barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai dengan waktu yang  

diperjanjikan, maka penyedia dikenakan sanksi berupa 

denda dengan jumlah hari keterlambatan. 

2. Kekuatan Hukum Pemberian Denda dalam Perjanjian 

Proyek Perbaikan Plapond dan Jalan Setapak di  Kantor 

PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung. 

Perjanjian dalam proyek PT. PLN (Persero) 

Wilayah Lampung kepada CV. Siger Tala Utama 

memberikan kebebasan kepada para pihak atau subjek 

perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu.  

Dalam perjanjian hukum positif ada yang 

dinamakan perikatan/perjanjian dengan ancaman hukum. 

Berdasarkan pada uraian halaman 52 dijelaskan bahwa 

ancaman hukum ini bermaksud untuk memberikan suatu 

kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian, seperti yang 

telah di tetapkan dalam perjanjian PT. PLN (Persero) 

Wilayah Lapung kepada CV. Siger Tala Utana. 

Disamping itu juga perjanjian yang telah dilakukan oleh 

pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian untuk 

menetapkan jumlah ganti kerugian jika terjadi 

wanprestasi. 

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt, 

ancaman hukum itu adalah untuk melakukan sesuatu 

apabila perjanjian tidak dipenuhi. Sedangkan penetapan 

hukuman itu adalah sebagai ganti kerugian karena tidak 

dipenuhinya prestasi (Pasal 1307 KUHPdt).  Maka dari 

itu, KUHPdt Pasal 1338 menyatakan bahwa sebuah 

perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu 

tidak bisa ditarik kembali selain dengan kata sepakat 

keduabelah pihak atau karena alasan undang-undang 

yang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian yang 

dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak haruslah 

dilaksanakan dengan ikhtikad baik. Dengan demikian, 
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dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman itu berupa 

ancaman pembayaran denda. 

Berdasarkan dengan adanya perjanjian tersebut 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara 

pihak Pejabat Pengadaan maupun pihak CV. Siger Tala 

Utama sebagai pihak penyedia barang/jasa. Maka CV. 

Siger Tala Utama wajib dikenakan denda sesuai dengan 

jumlah hari keterlambatannya dalam menyelesaikan 

proyek perbaikan pembangunan tersebut. Apa yang 

dinyatakan dan telah disepakati kedua belah pihak  

dalam perjanjian  tersebut menjadikan hukum dan 

kekuatan mengikat bagi mereka. Tetapi bukan hanya 

menjadikan kewajiban moral, akan tetapi juga 

menjadikan kewajiban hukum yang pelaksanaanya wajib 

ditaati. 

 

B. Analisis Pelaksanaan Pemberian Denda Terhadap 

Penerima Kuasa Pada CV. Siger Tala Utama Menurut 

Persfektif Hukum Islam 

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa CV. 

Siger Tala Utama  telah melakukan kontrak kerja dalam 

proyek perbaikan plapond dan jalan setapak di kantor PT. 

PLN (Persero) Wilayah Lampung. Dalam kontrak kerja PT. 

PLN (Persero) Wilayah Lampung dengan CV. Siger Tala 

Utama  terdapat perjanjian yang diperoleh dari Surat 

Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK), dan Surat 

Mulai Kerja (SMK). Dari perjanjian tersebut terdapat suatu 

kejelasan adanya akad penerima kuasa atau akad wakalah. 

Diketahui bahwa dalam hukum Islam akad wakalah 

merupakan suatu perjanjian antara seorang mewakilkan 

(pemberi kuasa) yang dibatasi waktu dan urusan-urusan 

tertentu. Wakalah adalah salah satu akad yang menurut 

kaidah Fiqih Muamalah dapat diterima. 

Menurut Hukum Islam, seseorang boleh 

mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain 
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dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa 

atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan 

itu boleh didelegasikan oleh agama.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-

Kahfi (18) : 19: 

   ...               

                     

            

“...... Maka suruhlah seorang diantara kamu pergi 

ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah dia membawa makanan yang lebih 

baik, maka hendaklah dia belaku lemah lembut 

dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 

kepada seseorang pun.” 

Dalam akad wakalah ada beberapa rukun dan syarat 

harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah : 

1. Orang yang mewakilkan (Al-Muwakkil) : Pemberi kuasa 

memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang 

yang didelegasikannya. Pemberian kuasa itu sudah cakap 

bertindak atau mukallaf. Dimana pihak yang mewakilkan 

(muwakkil) harus memiliki kecakapan untuk melakukan 

pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, 

dengan pengertian bahwa apabila pekerjaan tersebut 

dilakukan sendiri maka hukumnya sah. Penjelasan di 

atas juga didukung dari pendapat para ulama Syafi’iyah 

yang menyatakan bahwa orang yang mewakilkan 

(muwakkil) harus memiliki kapasitas dan kapabilitas 

proyek tersebut. 

2. Orang yang diwakilkan (Al-wakil) : Penerima kuasa 

perlu cakap hukum. Penerima kuasa mampu 
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menjalankan amanah. Syarat-syarat bagi yang mewakili 

ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. 

Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, 

maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil 

yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah 

untuk menjadi wakil, alasannya inilah bahwa Amar bin 

Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada 

Rasullullah SAW. Saat itu Amar merupakan anak kecil 

yang masih belum baligh. 

3. Objek yang diwakilkan (Muwakkil fih) : adapun syarat-

syarat untuk muwakkil fih (pekerjaan yang diwakilkan) 

haruslah jelas pekerjaannya, artinya pekerjaan tersebut 

mudah dipahami oleh wakil apa yang diwakilkan oleh 

muwakkil kepadanya. Syarat yang lain adalah pekerjaan 

tersebut bisa digantikan, apabila pekerjaan tersebut ada 

kerusakan. Sedangkan syarat yang paling penting adalah 

pekerjaan yang diwakilkan (muwakkil fih) haruslah milik 

muwakkil sendiri. Pekerjaan yang diwakilkan (muwakkil 

fih) merupakan pekerjaan Proyek Perbaikan plapond dan 

jalan setapak PT. PLN (Persero) wilayah Lampung. 

4. Sighat atau Ijab Qabul : merupakan rukun dan syarat 

yang terakhir agar akad wakalah bisa terpenuhi. Shigat 

akad bisa menggunakan setiap lafal (kata) yang 

menunjukan pemberian kuasa yaitu PT. PLN (Persero) 

wilayah Lampung salah satu pihak (muwakkil) dan tidak 

ada penolakan dari pihak CV. Siger Tala Utama (wakil). 

Pemberian kuasa tersebut bisa secara lisan, tertulis, atau 

utusan. CV. Siger Tala Utama sebagai wakil tidak 

disyaratkan harus menyatakan qabul (terima), melainkan 

cukup dengan isyarat tidak adanya penolakan untuk 

menjadi wakil. Jika tidak di isyaratkan wakil harus 

mengetahui tentang wakalah tersebut. 

Kesepakatan ulama fiqh dalam hal ini membolehkan 

untuk melakukan akad wakalah atau perjanjian kerja seperti 

mahzab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa boleh 

melakukan perjanjian kerja asal orang yang melakukan akad 
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sudah mencapai usia baligh dan adanya kerelaan untuk 

melakukan akad wakalah dengan jalan yang baik. Kemudian 

mahzab Syafi’i dan Hambali, boleh melakukan perjanjian 

kerja asal sudah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu orang 

yang akan melakukan perjanjian kerja harus berakal 

sehingga dapat melakukan perjanjian kerja dengan baik. 

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari surat 

perjanjian dan surat perintah, terdapat suatu kejelasan bahwa 

adanya akad wakalah. Diketahui bahwa akad wakalah 

merupakan suatu perjanjian antara seorang yang 

memberikan kuasa dengan menerima kuasa dengan dibatasi 

waktu dan urusan tertentu. Dalam akad tersebut terdapat 

serangkaian proses diantaranya, pelaksanaan rukun dan akad 

wakalah tersebut, di mana pihak yang mewakilkan 

(muwakkil) harus memiliki kecakapan untuk melakukan 

pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain. 

Seorang muwakkil dalam proyek perbaikan pembangunan 

fasilitas kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung harus 

lah memiliki kecakapan atau kekuasaan dari proyek tersebut.  

Berdasarkan pemaparan di atas, sangatlah jelas 

rukun dan syarat-syarat yang telah terpenuhi. Syarat dan 

rukun tersebut telah terdapat dalam proyek perbaikan 

plapond dan jalan setapak PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung.  

Pemberian denda pada penerima kuasa merupakan 

suatu bentuk sanksi, yang sebenarnya tidak terdapat didalam 

akad wakalah (wakil) itu sendiri. Denda yang dicantumkan 

dalam sebuah RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta 

SPK (Surat Perintah Kerja) dalam proyek perbaikan plapond 

dan jalan setapak di kantor PLN (Persero) Wilayah 

Lampung.  

Bentuk sanksi atas kelalaian (wanprestasi) yang 

dilakukan oleh CV. Siger Tala Utama sebagai wakil atas 

keterlambatan penyelesaian proyek tanpa meminta 

perubahan berita acara dan adanya penambahan spesifikasi 

teknis pekerjaan dan kebutuhan pengerjaan dilapangan yang 
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tidak terpenuhi. Seperti perbaikan Plapond Gedung A yaitu 

pemasangan plapond givsum , pengecetan, dan pemasangan 

tangga 3 traf semoking area  dan Pas Paving Jalan Stapak.  

Sehingga CV. Siger Tala Utama mengalami keterlambatan 4 

hari dalam  pengerjaan proyek dilapangan tersebut sudah di 

luar alur perjanjian yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) 

Wilayah Lampung dan telah disepakati keduabelah pihak. 

Hal ini sejalan dengan kentuan-ketentuan dasar yang 

terdapat pada Q.S Al-Maidah (5) : 89 Allah berfirman : 

   اهلل              

                 

                     

                    

              هللا      

     

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), 

tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) 

sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, 

Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 

keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 

memerdekan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup 

melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa 

selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat 

sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu 
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langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah 

menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agar kamu 

bersyukur (kepada-Nya)” 

 

Selain itu juga hadist : 

َنًة َفالَ َشْيَء َعَلْيِو َومَ  َر ُمتَِّخٍذ ُخب ْ ْن َما َأَصاََبِْنِذي َحاَجٍة َغي ْ
 َخَرَجِبَشْيٍء ِمْنُو فَ َعاَْيِهىَغرَاَمُة ِمْشْلْيِهواْلُعُقوبَُة )رواه النسائ(
“Jika seseorang mengambil buah-buahan dikebun 

sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak 

dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-

buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan 

denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga 

hukuman lain.” (HR. An-Nasa’i). 

Ayat Al-Qur’an dan hadist tersebut menjelaskan 

bahwa pemberian denda atau hukuman yang diberikan 

kepada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran 

perjanjian atau sumpah maka akan banyak orang yang tidak 

memiliki tanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan 

atau sumpah yang diucapkan. Akibatnya, salah satu pihak 

yang bersangkutan atas perjanjian atau sumpah tersebut akan 

merasa dirugikan. Maka itu, pemberian denda atau hukuman 

kepada orang yang melakukan pelanggaran perjanjian atau 

sumpah adalah untuk menghindarkan kerugian salah satu 

pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran perjanjian 

sumpah tersebut.  

Denda yang dicantumkan dalam perjanjian penerima 

kuasa sebagai wakil dari penyedia barang/jasa dalam proyek 

perbaikan plapond dan jalan stapak kantor PLN merupakan 

suatu bentuk  snksi atas kelalaian  (wanprestasi) yang 

dilakukan oleh CV. Siger Tala Utama sebagai penerima 

kuasa atas keterlambatan penyelesaian proyek yang menjadi 

objek pemberian kuasa dari seorang muwakkil.  
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Apabila dibenturkan dengan masalah di atas maka 

jelas bahwasannya pelaksanaan pemberian denda yang 

dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung pada CV. 

Siger Tala Utama berdasarkan hukum Islam tergolong 

mubah akad sah. dan CV. Siger Tala Utama sebagai 

penerima kuasa (wakil) dalam pekerjaan proyek kontruksi 

tersebut wajib kenakan denda karena telah mencangkup 

semua syarat-syarat dan rukun-rukun sebuah perjanjian yaitu 

syarat keabsahan akad telah dilaksanakan sesuai kesepakatan 

awal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian 

mengenai Pemberiaan Denda Pada Terhadap Penerima 

Kuasa Menurut Perspektif Hukum Islam Pada CV. Siger 

Tala Utama Bandar Lampung dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan pemberian denda terhadap penerima 

kuasa yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah 

Lampung kepada CV. Siger Tala Utama merupakan 

suatu bentuk sanksi kelalaian atas keterlambatan CV. 

Siger Tala Utama dalam melakukan proyek perbaikan 

pembangunan kantor PLN. Dengan adanya kesepakatan 

dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan 

kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya 

undang-undang yang berlaku. Maka CV. Siger Tala 

Utama wajib dikenakan denda sesuai dengan Keputusan 

Presiden No. 70 Pasal 120. Sehingga menimbulkan 

kemauan bagi para pihak untuk saling mengikat dan 

saling berprestasi. 

2. Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan pemberian 

denda terhadap penerima kuasa pada CV. Siger Tala 

dalam akadnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Dalam kajian hukum Islam disebut dengan akad 

wakalah. Sedangkan pemberian denda yang diterapkan 

oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung kepada CV. 

Siger Tala Utama dianggap sah. CV. Siger Tala Utama 

sebagai penerima kuasa (wakil) dalam pekerjaan proyek 

kontruksi tersebut wajib kenakan denda karena telah 

mencangkup semua syarat-syarat dan rukun-rukun 

sebuah perjanjian yaitu syarat keabsahan akad telah 

dilaksanakan sesuai kesepakatan awal 
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B. Saran  

     Melalui kajian yang mendalam mengenai Pemberiaan 

Denda Pada Terhadap Penerima Kuasa Perspektif Hukum 

Islam Pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung dapat 

penulis paparkan beberapa saran antara lain : 

1. Untuk CV. Siger Tala Utama agar lebih memahami, 

melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang 

menjadi hak dan kewajiban dari perjanjian yang telah 

disepakati oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung. 

Sehingga  tidak merugikan pihak yang lainnya. 

2. Dalam melakukan sebuah perjanjian haruslah 

diperhitungkan kembali untuk menghindarkan kerugian 

salah satu pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran 

perjanjian tersebut dan harus disepakati oleh kedua belah 

pihak. Maka dari itu, sebuah perusahaan haruslah 

mempunyai kapabilitas yang baik, bertanggung jawab, 

serta amanah. 
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