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ABSTRAK
Calo dalam Islam disebut Simsar yaitu pihak ketiga atau perantara dalam
proses jual beli barang atau jasa. Calo atau perantara tidak memerlukan uang
untuk modal karena tugasnya menawarkan barang atau jasa kepada konsumen
atau pengguna jasa. Pada dasarnya praktik percaloan sudah ada sejak zaman
Rasulullah SAW. Dalam Hukum Islam praktik percaloan diperbolehkan pada
zaman Rasulullah SAW, asal dalam praktiknya tidak terdapat mudharat kepada
penjual barang atau jasa dan konsumen, di zaman yang seperti sekarang ini
praktik percaloan memiliki citra negatif dalam pandangan mayoritas masyarakat,
tradisi calo seperti masalah yang sulit untuk terselesaikan.
Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah
Pertama, Bagaimana Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
terhadap praktik calo tilang kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota
Bandar Lampung? Dan kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap
Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun
2018?. Tujuan penelitian ini adala untuk mengetahui Implementasi Pasal 33
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap praktik calo tilang kendaraan di
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung lalu dilihat dari
pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini termasukpenelitian lapangan (field
research) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis,
dan hasil penelitian sesuai pokok permasalahan.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi Pasal 33 Peraturan
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum terhadap tradisi calo tilang kendaraan di Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Kota Bandar Lampung secara umum tidak berjalan menuruti
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, Hal ini
didukung oleh sejumlah fakta bahwa masih banyaknya Calo yang berkeliaran di
luar Pengadilan Negeri yang didapati penulis. Peraturan daerah sebagaimana yang
tertuang pada Pasal 33 Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum terhadap praktik calo tilang mengacu kepada kewenangan
Satpol PP yang tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja , dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah
(Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang
dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung terlihat belum efektif dan
menunjukkan hasil yang belum baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya praktik
calo tilang di luar Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terdapat hambatan yang di
alami dalam upaya melakukan penertiban ruang dan wilayah di Kota Bandar
Lampug. Hambatan-hambatan tersebut meliputi: keterbatasan jumlah personil,
kegiatan penertiban yang belum terjadwal serta sanksi yang tidak tegas. Menurut
perspektif Hukum Islam dan pelaksanaan kebijakan tersebut belum sesuai dengan
prinsip – prinsip fiqh siyasah tanfidziyah.
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MOTTO

ُوف َويَ ۡنهَ ۡى َن
َ ىن إِلَى ۡٱل َخ ۡي ِر َويَ ۡأ ُمر
َ ة يَ ۡد ُعٞ َو ۡلتَ ُكه ِّمن ُكمۡ أُ َّم
ِ ُون بِ ۡٱل َم ۡعر
َٰٓ
٤٠١ ُىن
َ ك هُ ُم ۡٱل ُم ۡفلِح
َ َِع ِه ۡٱل ُمن َك ِر َوأُ ْولَئ
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru
kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan
agar terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu diberi penjelasan
beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi
pembaca sebagai berikut:
1. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.1 Dalam hal ini
pelaksanaan harus di lakukan sesuai Dengan peraturan yang berlaku,
misal seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01
Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 merupakan perda kota Bandar
Lampung tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
yang disahkan/ditetapkan pada tanggal 01 Februari 2018 dan
diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2018 Nomor 01/666/BL/2018, Pasal 33 Ayat (2) selengkapnya
berbunyi (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau
bertindak sebagai perantara (percaloan) karcis kendaraan umum,
pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan
lainnya yang sejenis. (2) Setiap orang atau badan dilarang

1

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus besar bahasa Indonesia
Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

2

memanfaatkan/ mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). 2
3. Calo tilang kendaraan adalah orang yang menjadi perantara dan
memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.3
4. Tinjauan Hukum Islam, Tinjauan yaitu pandangan atau pendapat,4
sedangkan Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang
digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat
Al-Qur‟an, hadist Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan
tabi‟in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam
kehidupan umat Islam.5
Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini
adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai “Implementasi Pasal 33
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01Tahun 2018 tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Praktik Calo Tilang
Kendaraan di Tinjau dari Hukum Islam(Studi di Pengadilan Negeri
Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung).
B. Latar Belakang Masalah
Calo dalam Islam disebut Simsar yaitu pihak ketiga atau perantara
dalam proses jual beli barang atau jasa. Calo atau perantara tidak
2

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus besar bahasa Indonesia
Edisi Ketiga .,125
4
Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2006), 673.
5
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru
Van Hoeve, 1997), 150.
3

3

memerlukan uang untuk modal karena tugasnya menawarkan barang atau
jasa kepada konsumen atau pengguna jasa.6Pada dasarnya praktik
percaloan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.
Dalam Hukum Islam praktik percaloan diperbolehkan pada zaman
Rasulullah SAW, asal dalam praktiknya tidak terdapat mudharat kepada
penjual barang atau jasa dan konsumen. Misalnya mencari keuntungan
yang berlebihan dengan penambahan harga yang di luar kebiasaan,
sehingga calo menekan pihak konsumen untuk mendapatkan keuntungan
sebanyak – banyaknya.
Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata :

َّ َّٗصه
 فَ ًَ َّز ِبَُب، َبس َزة
َ - َّللا
ِ ًَ  ان َّس- َّللاُ َعهَ ْي ِّ َٔ َسهَّ َى
ِ َّ ُٕل
ِ ُكَُّب َُ َس ًَّٗ فِي َع ْٓ ِذ َرس
َّ َّٗصه
" :  فَقَب َل، ُُّْ  فَ َس ًَّبََب بِبس ٍْى ُْ َٕ أَحْ َس ٍُ ِي- َّللاُ َعهَ ْي ِّ َٔ َسهَّ َى
َ - َّللا
ِ َّ َرسُٕ ُل
7
ُ ض ُزُِ انهَّ ْغ ُٕ َٔ ْان َح ِه
ص َذقَت
َّ ف فَ ُشٕب ُُِٕ ِببن
ُ َّْبر ! ِإ ٌَّ ْانبَ ْي َع يَح
ِ يَب َي ْع َش َز انتُّج
Kami pada masa Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam disebut
dengan “samasirah” (calo), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu
„alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama
yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang,
sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata – kata yang
tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan
(memberikan) sedekah”. (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi,
Nasai dan Abu Majjah)
Namun di zaman yang seperti sekarang ini praktik percaloan
memiliki citra negatif dalam pandangan mayoritas masyarakat, tradisi calo
seperti masalah yang sulit untuk terselesaikan, Pemerintah Kota Bandar
Lampung sudah mencanangkan birokrasi administrasi tanpa ada lagi
pungli dan calo tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

6
7

Boentarto, Kiat Sukses Jual Beli Mobil, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), 24.
Mahmud Nasar, Ibnu Majah : Juz 2 Hadits Ke 2145,150.

4

Pasal 33 Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Keteretiban
Umum yang berbunyi :“(1) Setiap orang/badan dilarang melakukan
pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (Percaloan) karcis kendaraan
umum, pengujiaan kendaraan bermotor, karcishiburan dan/atau kegiatan
lainya

yang

sejenis.

(2)

memanfaatkan/mempergunakan

Setiap

orang

perantara

atau

badan

(Percaloan

dilarang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)”8
Keberadaan calo jelas sudah dilarang oleh pemerintah, karena
dianggap meresahkan namun, berdasarkan informasi dari salah seorang
masyarakat yang tinggal di sekitar Pengadilan Negeri Tanjung Karang,
Kota Bandar Lampung dan survey yang telah dilakukan praktik percaloan
masih ada khususnya calo yang menawarkan jasanya untuk menjadi
perantara menebus bukti pelanggaran kendaraa,9 melihat bahwasanya
masih terdapat keluhan masyarakat karena ketidak pastian waktu yang
menjadikan pelayanan menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat, maka hal
tersebut dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu untuk menjadi sebuah
ladang rezekinya.
Bagi sebagian orang calo tilang mampu mempermudah jalannya
proses penebusan bukti pelanggaran kendaraan tanpa memperdulikan
status calo tilang di mata hukum yang masih ilegal, ketidakpastian waktu
membuat posisi calo tilang kendaraan dianggap sebagai pihak yang

8

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pasal 33 ayat (1) dan (2).
9
Romi mergeri, “Keberadaan Calo Tilang Kendaraan”, Wawancara Pra
Riset, 4 Januari 2021.
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mampu dan juga pihak yang dianggap lebih mengetahui prosedur
penebusan bukti pelanggaran membuat sebagian orang mempercayakan
semua hal yang dibutuhkan guna mempermudah proses penebusan bukti
pelanggaran.
Dari permasalahan di atas, penulis tertarik pada praktik percaloan
yang ada di sekitar Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar
Lampung, dengan memandang seorang calo yang mempunyai peran dalam
menawarkan jasa dalam penebusan bukti pelanggaran kendaraan. Maka
perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.
Apakah praktik percaloan pada zaman sekarang ini mengandung hal – hal
yang dilarang dalam Hukum Islam atau tidak. Dengan hal ini penulis akan
memfokuskan pada tinjauan hukum Islam. Dan penulis tertarik untuk
membahas skripsi yang berjudul, “Implementasi Pasal 33 Peraturan
Daerah

Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Praktik Calo Tilang
Kendaraan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Pengadilan Negeri
Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung)
C. Fokus dan Subfokus Penelitian
Dalam Penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini adalah
mengenai penerapan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Terhadap Tradisi Calo Tilang Kendaraan Ditinjau Dari Hukum
Islam(Studi di Pengadilan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung).

6

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian
di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, dalam hal –
hal yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Terhadap Tradisi Calo Tilang Kendaraan Ditinjau dari
Hukum Islam.
D. Rumusan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal skripsi ini, maka
diberikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum terhadap praktik calo tilang kendaraan di
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pasal 33 Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor: 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman
dan Ketertiban Umum terhadap Tradisi Calo Tilang Kendaraan ?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui ImplementasiPasal 33 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Terhadap praktik Calo Tilang Kendaraan di
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung.
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2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandar LampungNomor : 01 Tahun 2018
Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap praktik Calo
Tilang Kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar
Lampung.
F. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di
Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran
positif

serta

memberikan

kontribusi

untuk

ilmu

hukum

ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan
Hukum.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan
sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Pasal
33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018
Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Calo
Tilang Kendaraan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung).
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan
dalam

penambahan

referensi

dalam

bidang

keilmuan

untuk

mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan
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Ketertiban Umum Terhadap Tradisi Calo Tilang Kendaraan Di Tinjau
Dari Hukum Islam ( Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota
Bandar Lampung).
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Naimah
Salsabila, yang berjudul Penanggulangan Terhadap Calo Pembuatan Surat
Izin Mengemudi (Studi di Polres Malang Kota) dalam skripsi tersebut
mengenai

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti legalitas

seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam keahlian mengemudikan
kendaraan bermotor, memahami aturan dalam berkendara, dan juga
memahami etika pada saat mengemudikan kendaraan bermotor. Banyak
masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo untuk membuat SIM
karena prosesnya lebih mudah dan cepat dibandingkan membuat sendiri
yang sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan Polres Malang Kota
terhadap calo pembuatan SIM dan untuk mengetahui apa saja kendala
Polres Malang Kota dalam penanggulangan terhadap Calo SIM. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis. Dalam upaya penanggulangan terhadap calo SIM Polres
Malang Kota telah memberikan arahan kepada masyarakat mengenai
prosedur pembuatan SIM yang sesuai dengan ketentuan, selain itu Polres
Malang Kota juga memberikan layanan latihan ujian teori maupun praktik
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agar dapat memudahkan masyarakat yang ingin membuat SIM. Kendala
yang dihadapi Polres Malang Kota dalam menanggulangi calo SIM adalah
masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa calo karena dianggap
lebih mudah dan cepat. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan
jasa calo dalam pembuatan SIM diharapkan Polres Malang Kota
meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo.
Penanggulangan Terhadap Calo Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Studi
di Polres Malang Kota)10 Perbedaan dengan penelitian ini adalah studi
kasus dan pokok permasalah dalam calo, penelitian terdahulu membahas
calo

pembuatan

SIM

sedangkan

penelitian ini

membahas

calo

pengambilan surat tilang kendaraan.
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nurrohmah Kartika Devi,
yang berjudul Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa
Calo Pembuatan Sim Di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik,
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan
analisis Maslahah Mursalah terhadap Praktik Wakalah jasa calo SIM di
Kecamatan Balongpanggang. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan
dokumentasi. Sasaran wawancara pada penelitian ini adalah orang yang
menggunakan jasa calo, pihak kepolisian, dan orang yang menjadi calo
pembuatan SIM. Kemudian, untuk dokumentasi yang dikumpulkan adalah
data tentang tarif pembuatan SIM, prosedur atau skema permohonan SIM.
10

Khairunnisa Naimah Salsabila, Skripsi Stara Satu, Penanggulangan Terhadap
Calo Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Studi Di Polres Malang Kota)., (Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

10

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan maslahah dengan pola pikir
deduktif, yaitu menyimpulkan dari yang umum pada yang khusus.
Sehingga dapat menarik kesimpulan terkait data tentang praktik wakalah
jasa calo pembuatan SIM di Kecamatan Balongpanggang. Penulis
menyimpulkan bahwa praktik jasa calo pembuatan SIM ini sudah sesuai
dengan rukun dan syarat wakalah, yaitu adanya orang yang memberi
kuasa, ada pihak yang menerima kuasa, sesuatu yang dikuasakan dan
sighat ijab. Kemudian, hasil analisis metode hukum Islam maslahah
mursalah terhadap praktik jasa calo pembuatan SIM dapat dikategorikan
menjadi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah apabila pengguna jasa
calo pembuatan SIM pada waktu kepengurusannya mempunyai uzur maka
hal ini boleh menggunakan calo SIM. Berbeda hasilnya dengan kriteria
yang kedua, yaitu praktik ini tidak diperbolehkan dilakukan, dengan alasan
jika pengguna jasa calo hanya dengan alasan malas untuk mengurus SIM.
Hal ini dinilai tidak efektif dan efisien, karena tidak adanya keadaan yang
darurat sehingga dapat menyebabkan kerugian berupa kurangnya edukasi
dan ketaatan pemohon SIM secara prosedural. Sejalan dengan kesimpulan
diatas, guna mencapai tujuan yang baik. Maka, disarankan kepada pihakpihak, yakni hasil dari penelitian dapat digunakan oleh masyarakat
maupun pihak yang bersangkutan di Kecamatan Balongpanggang sebagai
dasar pertimbangan dan rujukan mengenai pengunaan jasa calo pembuatan
SIM. Perbedaan dengan penelitian ini adalah studi kasus dan pokok
permasalah dalam calo, penelitian terdahulu membahas calo pembuatan
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SIM sedangkan penelitian ini membahas calo pengambilan surat tilang
kendaraan.11
H. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan
masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini
bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan
profesional.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan
(field research), penelitian lapangan adalah penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan
yang

melalui

cara

yaitu

pengamatan,

wawancara,

dan

dokumentasi.12Khususnya pada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang, Kota Bandar Lampung.
b. Sifat penelitian
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan bersifat
deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu
situasi gejala dan peristiwa.13Dalam hal ini bertujuan untuk

11

Nurrohmah Kartika Devi, Skripsi Stara Satu, Analisis Maslahah Mursalah
Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan Sim Di Kecamatan Balongpanggang
Kabupaten Gresik., (Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)
12
Syahri, Pokok – pokok Antropologi Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2006), 50.
13
Juliasyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenada Media, 2012),34.
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pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta
fakta yang ada.
2. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh. 14Jenis
data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer
dan sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli
lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung
dalam penelitian.15
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak
langsung dari subjek penelitian.16Peneliti menggunakan datalink
sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk
peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang
menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai

14

Suharismi Arikunto, Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.
15
Abdurrahmat Fathoni, metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006),51.
16
Kartini, Pengertian Metode Research, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 27.
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sebuab penelitian.17 Dalam hal ini populasi yang menjadi objek
penelitian adalah Calo tilang kendaraan, petugas pengadilan dan
Satpol PP Kota Bandar lampung.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.18Berdasarkan
Populasi tersebut maka penulis mengambil sampel yang berjumlah 10
orang, yang terdiri dari : 4 calo tilang kendaraan, 1 Hakim Pengadilan
Negeri, 2 staf pelayanan umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 3
Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kepala Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan Seksi
Keamanan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara
sampling

purposive

yaitu

teknik

penentuan

sampel

dengan

pertimbangan tertentu.19Purposive samplingjuga disebut dengan
judgemental Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan
penilaian penelitian mengenai siapa siapa saja yang memenuhi
persyaratan untuk dijadikan sampel oleh karena itu, penelitian harus
punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang

17

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, Metodelogi Penelitian (Bandung:
Manjar Maju, 2002), .34
18
Ibid.,216.
19
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 68.
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dimaksud agar benar benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai
dengan persyaratan atau tujuan penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode

pengumpulan

data

yang

digunakan

untuk

membahas

persoalanyang terdapat dalam peneliti ini yaitu:
a. Observasi ( pengamatan)
Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara
sistematik tentang gejala gejala yang akan diselidiki.20Observasi atau
metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang
berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya
berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusri
aliran alamiah dari kehidupan sehari hari.
Observasi ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,
Kota Bandar Lampung.
b. Wawancara
Wawancara (interview) adalalah tanya jawab atau pertemuan
antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu
pembicaraan secara langsung. 21Adapun wawancara yang peneliti
gunakan adalah jenis wawancara yang bersrtuktur, yaitu teknik
wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan)

20

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2008), 70.
21

Susiadi,,Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung, 2014), 17.
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daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan
wawancara.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau
Variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
agenda, dan sebagainya. 22
5. Pengolahan Data
Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat
dilakukan Pemeriksaan Data (editing) yaitu pengec langsung. Dalam
penelitian ini pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif yaitu
mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta fakta
kegiatan yang terkait dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kota
Bandar Lampung.
6. Analisis Data
Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu
dengan teori teori yang telah didapat sebelumnya. 23 Metode analisa data
yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan
kajian penelitian yaitu Implementasi Pasal 33 Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Terhadap Tradisi Calo Tilang Kendaraan Ditinjau Dari

22

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
Rineka Cipta,1998), 231.
23
Mukti fajar ND, Yulianto Achmad,Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), 34.
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Hukum Islam (Studi di Pengadilan Tanjung Karang, Kota Bandar
Lampung) yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif
dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk
menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual). Proses
induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan pernyataan yang
mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun
argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.
Pengetahuan yangdihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi
dari fakta fakta yang dikumpulkan.
I. Sistematika Pembahasan
Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu bab
dengan bab lainya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis,
dengan kata lain pembahasanya berurutan dari bab pertama hingga bab
terakhir dijelaskan berikut ini :
Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar
belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu
yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.
Bab kedua memuat tentang landasan teori yang pertama
membahas tentang bagaimana Fiqh Siyasah dan percaloan dalam hukum
Islam yang meliputi pengertian calo, hukum percaloan, syarat percaloan,
dan calo yang dilarang. Yang kedua kebijakan pemerintah daerah kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dalam hukum Islam dan yang ketiga peraturan daerah
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kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum.
Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang meliputi
gambaran umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar
Lampung meliputi sejarah singkat Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kota Bandar Lampung, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kota Bandar Lampung, praktik pelaksanaan calo tilang kendaraan di
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, Latar
Belakang Calo tilang kendaraan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Kota Bandar Lampung.
Bab

keempat

merupakan

analisis

penelitian

tentang

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun
2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan
Calo Tilang Kendaraan, selanjutnya Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
tentang Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 01
Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Tradisi
Calo Tilang Kendaraan.
Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan
rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan
penjelasan bab – bab sebelumnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam
1. Pengertian Fiqh Siyasah
Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.24Fiqh adalah semua
kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara‟, Secara bahasa Fiqh
adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir
Syarifudin, menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui
batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “faqaha” diungkapkan dalam
Al-Qur‟an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang
berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. 25
Secara

terminologis

al-Jurjani

mendefinisikan

bahwa

fiqh

mengetahui hukum-hukum syara‟ yang berkaitan dengan perbuatan
melalui dalil-dalil yang terperinci.Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh
pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh
karena itu, Allah tidak dapat disebut “faqih” karena baginya tidak ada
sesuatu yang tidak jelas.26
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah
upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali
hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.Fiqh

24

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Gaya
Media Pratama, Jakarta, 2001), 2
25
Ibid.,3
26
Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya, Pustaka Idea,
2016).,9
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disebut juga dengan hukum Islam.Karena Fiqh bersifat ijtihadiyah,
pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan
dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan
kondisi manusia itu sendiri.27
Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia
secara luas (mu‟amalah). Aspek mu‟amalah ini pun dapat dibagi-bagi lagi
menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan),
murafa‟at (hukum acara), siyasah( politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam
al-dauliyah (hubungan internasional).28
Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur,
mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan
kebijaksanaan.Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.29
Secara terminologi siyasah berarti: Pertama: hukum-hukum syara‟
yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan
(negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan
dengan batasan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hakhak manusia.30 Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara
berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat
pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendari tidak terdapat padanya
27

Ibid.,10
Ibid.,3
29
Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta:Gozian Press, 2013), 49
30
Ibid.,50
28
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nash-nash syar‟i (Al Qur‟an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan
perwujudan al-maqasid as-syari‟ah dan tidak bertentangan dengan dalildalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: ta‟dzir, ancaman dan
hukuman.31
Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan
negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan
ajaran islam,32 guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul
dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara

yang

dijalaninya.
Abdul

Wahhab

Al-Khallaf

mendefinisikan

siyasah

adalah

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan
kemaslahatan serta mengatur keadaan.Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan
siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan
mengambil manfaat darinya.33Sementara Lois Ma‟luf memberikan batasan
bahwa

siyasah

adalah

membuat

kemaslahatan

manusia

dengan

membimbing mereka ke jalan kemaslahatan.
Sedangkan makna al-siyasah untuk penggunaan pada zaman
modern saat ini, adalah sebagai berikut

31

Ibid.,51
Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta:Erlangga, 2008).,17
33
Ibid, h.49
32
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a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan
peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
b. Al-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan
aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta
aturan sumber hukum. Termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan
interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturanaturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik
pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar
sampai pada tampuk kekuasaan.34
c. Adapula istilah al-siyasah al-syar‟iyyah termasuk dalam kategori
sitilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara.
Oleh karena itu, para ulama baik klasik maupun kontemporer,
memberi

definis beragam

mengenai

al-siyasah

syar‟iyyah

diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali.35 Mengatakan, “al-siyasah
syar‟iyyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih
dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan
tentangnya tidak disyari‟atkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pula
diturunkan wahyu.
Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh
berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa al-siyasah
34

Ibid.,50
Beliau adalah Ali Bin „Aqiln bin Muhammad Abu al-Wafa‟ Al-Zhihari, salah
seorang tokoh terkenal satu-satunya di jamannya, alim, penulis ceerdas. Menulis kitab
yang sangat masyhur, “Al Funun” lebih dari 400 jilid.Sayangnya beliau menyelisihi
manhaj salaf dan sejalan dengan manhaj Mu‟tazilah dalam banyak hal.Namun setelah
itu beliau mengumumkan taubatnya dari manhaj Mu‟tazilah serta menulis buku yang
membantah mereka. Dalam Rapung Samuddin, 50
35
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as-syar‟iyyah merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari
seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik,
kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil syar‟i yang
sifatnya parsial.
Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, “ia adalah ilmu yang
mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan
daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan
dengan pokok dasar syari‟at Islam, kendati dalam setiap pengaturan
dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus.Bahansi
merumuskan

bahwa

kemaslahatan

umat

siyasah

syar‟iyyah

manusia

sesuai

adalah

pengaturan

dengan

ketentuan

syara‟.Sementara para fuqaha mendefinisikan siyasah syar‟iyyah
sebagai

kewenangan

penguasa/pemerintah

untuk

melakukan

kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan
melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama,
walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus itu.36
Definis

yang

dipaparkan

oleh

tokoh-tokoh

tersebut

menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi.Pertama, metode
yang mengedepankan sisi ahlak dan sosial.Kedua, metode fiqh syar‟i
yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri, berupa
kaidah-kaidah dan dhawabitnya. Dan dengan menganalisis definisi-

36

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4
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definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat
siyasah syar‟iyyah, yaitu:37
a. Bahwa siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan
pengaturan kehidupan manusia.
b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang
kekuasaan (ulul al-amri).
c. Tujuan

pengaturan

tersebut

adalah

untuk

menciptakan

kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa
daf al-mafasid).
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau
semangat syariat Islam yang Universal.
Berdasarkan segi prosedur, pembuatan peraturan perundangundangan tersebut hatus dilakukan secara musyawarah. Implementasi dari
siyasah syar‟iyyah dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria
sebagai berikut:38
a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan
pemerintah (al-musawwah)
c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya („adam
al-haraj)
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah)

37
38
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e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb almashalih wa daf‟f al-mufasid)
Islam sebagaimana dikenal, mulai dari madinah merupakan
negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum,
untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai
dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah
turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soalsoal hidup kemsayarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat
yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup hiudup
kemasyarakatan, di sebut ayat ahkam.39
Agama Islam, tidak hanya maslah Ubaidiyah dan Ilahiyah saja
yang dibahas, akan tetpi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan
diatur dalam islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam
yang dalam bahasa agamanya disebut Fiqh Siayasah.40
Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak
dapat dipisahkan dalam menetapkan Fiqh Siyasah, keduanya harus
diwujudkan

demi

pemeliharaan

martabat

manusia

(basyariyah

insaniyah). Fiqh Siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai
materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam).
Secara bahasa Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat
39

Moch. Fachruroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap
Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah”, dalam Jurnal Ilmu DakwahVol 4 No.12 JuliDesember 2008, h.298. yang Mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas
Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, (Bandung:
Mizan, 1994), 57
40
Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
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amali melalui dalil-dalil yang terperinci.Sedangkan Siyasah adalah
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan
dan pengawasan.41
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al Mawardi dalam kitabnya
Al Ahkam al-Sulthaniyat ada 5 (lima) macam:42
a. Siyasah dusturiyah (siyasah perundang-undangan)
b. Siyasah maliyah (siyasah keuangan)
c. Siyasah qadhiyah (siyasah peradilan)
d. Siyasah harbiyah (siyasah peperangan)
e. Siyasah idariyah (siyasah administrasi)
Sedang Hasbi Ash-Shiddieqy membagi bidang fiqh siyasah
menjadi 8 (delapan):43
a. Siyasah dusturiyah syar‟iyah (Politik Pembuatann Undang-Undang)
b. Siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah (Politik Hukum)
c. Siyasah qodhoiyah syar‟iyah (Politik Peradilan)
d. Siyasah maliyah syar‟iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
e. Siyasah idariyah syar‟iyah (Politik Administrasi Negara)
f. Siyasah khorijiyah syar‟iyah (Politik Hubungan Internasional)
g. Siyasah tanfiedziyah syar‟iyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
41

Ali Syariati, Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam
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Pulungan, Suyuthi, M.A Prof. J. Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,
(Yogyakarta, Ombak. 2014), 43
43
Ibid, 43

26

h. Siyasah harbiyah syar‟iyah (Politik Peperangan).
Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4
(empat) bidang saja.Pertama, bidang fiqh siyasah dusturiyah mencakup
siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai
dengan syariat, siyasah qadhiyah syar‟iyah mengenai peradilan yang sesuai
menurut syariat, siyasah idariyah syar‟iyah mengenai Administrasi yang
sesuai syariat dan siyasah tanfidziyah syar‟iyah mengenai pelaksanaan
syariat.
a. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas
dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:44
1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
3) Persoalan bai‟at
4) Persoalan waliyatul ahdi
5) Persoalan perwakilan
6) Persoalan ahlul halli wal aqli
7) Persoalan wizarah dan perbandingannya.
b. Fiqh siyasah dauliyah, hubungan internasioanal dalam Islam didasarkan
pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang
pernah diterapkan umat Islam dalan sejarah. Sumber normatif tertulis
berasal dari Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah saw. Dari kedua sumber
ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar waal-

44
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jihad (hukum internasional tentang perang dan damai).45 Ruang lingkup
pembahasannya meliputi:46
1) Persoalan Innternasional
2) Territorial
3) Nasionality dalam fiqh Islam
4) Pembagian dunia menurut fiqh Islam
5) Masalah penyerahan penjahat
6) Masalah pengasingan dan pengusiran
7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi
8) Hubungan muslim dengan non muslim dala akad timbal balik, dalam
akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam
pidana qishash.
c. Fiqh siyasah maliyah, kebijakan politik keuangan negara dalam
perspektif Islam tidak terlepas dari al-Qur‟an, Sunnah Nabi, praktik
yang dikembangkan oleh al-Khulafa‟ al-Rasyidin, dan pemerintahan
Islam sepanjang sejarah.
1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
2) Pengeluaran dan belanja negara
3) Baitul maal dan fungsinya.
d. Fiqh siyasah harbiyah47
1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam

45
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2) Masalah mobilitas umum dan hak-hak jaminan keamanan serta
perlakuan dalam peperangan
3) Tawanan perang, ghanimah, harta peperangan
4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.
Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar
pembentukan

masyarakat

dan

menimbulkan

daya

gerak

yang

mempengaruhi kehidupan politik.Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip
M. Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur
kekuasaan.Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu:
a. Negara dengan ciri kekuasaan almiah (al-mulk at-taba‟i)
b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (al-mulk as-siyasi).48
Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenangwenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba.Di sini
keunggulan dan kekuatan sangat berperan.Kecuali itu prinsip keadilan
diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu
pertama, Negara hukum atau nomokrasi Islam (as-siyasah ad-diniyyah),
karakteristik as-siyasah ad-diniyyah ialah kecuali al-Qur‟an dan Sunnah,
akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara.
Kedua, Negara hukum sekuler (al-siyasah al-„aqliyyah), tipe ini hanya
mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan
siyasah al-madaniyyah), merupakan satu Negara yang diperinntahkan oleh

48
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segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak
mempunyai hak pilih.
3. Tujuan Fiqh Siyasah
Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah.secara etimologi, fiqh
merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan
yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat
memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara
terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum
syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang
rinci.49
4. Fiqih Siyasah Dusturiyah
Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah
Dusturiyah.Fiqh siyasah

dustiriyah adalah hubungan antara pemimpin

disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan
yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkupnya
pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah
dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundangundangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian
dengan

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan

manusia serta memenuhi kebutuhannya.

49
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Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.
Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:50
a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
d. Persoalan bai‟at
e. Persoalan waliyul ahdi
f. Persoalan perwakilan
g. Persoalan ahlul alli wal aqdi
h. Persoalan wazarah dan perbandingannya.
Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqh dusturiyah umumnya
tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:51
a. Dalil Kulliy, baik ayat-ayat al-Qur‟an maupun Hadits, maqasidu
syariah, dan mangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat,
tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena
dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah
masyarakat.
b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi,
termasuk di dalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak
seluruhnya.

50
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika fiqh siyasah
dusturiyah adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara
dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam
batas-batas

administrasi

suatu

Negara.

Di

dalamnya

mencakup

pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli,
syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai‟ah persoalan hujaroh
(kementrian).
Kata-kata imam di dalam al-Qur‟an, baik dalma bentuk
mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan
tidak kurang dari 12 kali disebutkan.Pada umumnya telah disebutkan kata
imam menunjukan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun
kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti
yang tidak baik.
Selain itu imamah bisa diartikan gelar yang diberikan seseorang
yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial,
atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan,
juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu:
pertama bersifat syar‟i dan kedua bersifat siyasi.
Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan
hak untuk dibantu.Akan tetapi, apabila kita mempelajari sejarah, ternyata
ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat dari harta baitul
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maluntuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai
dengan kedudukannya sebagai imam.52
Hak yang ketiga ini pada masa abu bakar, diceritakan bahwa
setelah 6 bulan diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar
untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi
nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena
tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat
masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka
akhirmya di beri gaji 6.000 dirham setahun,53 dan menurut yang lain di
gaji 2.000 sampai 2.500 dirham.54
Bagaimanapun perbedaan-perbedaan di dalam jumlah yang
diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin
pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip penggajian (memberikan
gaji) kepada khalifah.Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan
kewajiban rakyat.Hak untuk ditaati dan untuk dibantu misalnya adalah
kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat dalam alQur‟an.
Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan
focus of interesetnya dan kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila
kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup
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diakhirat

akan

diperoleh

apabila

kewajiban-kewajiban

sebagai

manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup
di dunia. Ternyata tidak ada kesepakatan diantara para ulama terutama
dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban imam
menurut al-Mawardi antara lain:55
a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa
yang telah disepakati oleh umat salaf.
b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa,
dan menyelesaiakan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara
umum.
c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan
tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat
berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau
hartanya.
d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar
hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan
kerusakan.
e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak
berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim
yang mengadakan perjajian damai dengan muslim.

55

Ibid..7

34

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah
dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula
jadi kafir dzimi.
g. Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara‟ atas
dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang
berhak

menerimanya

dari

baitul

mal

dengan

wajar

serta

membayarkannya pada waktunya.
i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam
menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan
negara kepada mereka. Akan pekerjaan dapat dilaksanakan oleh
orang-orang yang ahli, dan harta negara di urus oleh orang yang jujur.
j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam
membina umat dan menjaga agama.
Yusuf

Musa

menambhakan

kewajiban

lain,

yaitu:

menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat
tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.56Yang
penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan
mewujudkan hak asasi manusi, seperti hak milik, hak hidup, hak
mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan
penghasilan yang layak hak beragama dan lain-lain.

56
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Studi arabia, Pakistan, Brunei darussalam, Libya, Irak (konstitusi
1990) Maurintinia dan Malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi
negara, sedangkan Indonesia mengatakan dalam pasal 29 UUD 1945
(yang tidak diamandemen). Pada ayat 1, pasal tersebut, negara berdasar
ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 2, negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Bai‟at (mubayah‟ah), pengakuan mematuhi dan menaati imam
yang dilakukan oleh ahal al-hall wa al-aqd dan dilaksanakan sesudah
permusyawaratan.57 Bai‟at pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqiefah
Bani Sa‟idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai
berikut: Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Ansor
memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang
berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, “Saya nasihatkan
kepadamu untuk membai‟at salah seorang diantara dua orang ini, yaitu
Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar”. Di samping itu kata-kata bai‟at dapat
dibuat sesuai kebutuhan dan linglungan asal tidak bertentangan dengan
semangat dan prinsip-prinsip Alqur‟an dan sunnah Rasulullah.
Secara bahasa Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlul,
yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti
melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, „Aqdi, yang berarti mengikat,
mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli Fiqh siyasah merumuskan
57
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Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk
memustuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain,
Ahlu-Halli Wa al-„Aqdiadalah lembaga perwakilan yang menampang dan
menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.
Al-Mawardi menyebut Ahlu-Halli Wa al-„Aqdidengan Ahl alikhtiyar58, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan
Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-syura atau ahl al-Ijma‟.
Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan ahl al-I jti had.
Istilah yang lebih populer di pakain pada awal pemerintahan Islam
tentang hal ini adalah ahl al-syura.Pada masa khalifah empat khususnya
pada masa „Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat
senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan
negara dan memilih pengganti kepala negara.Mereka adalah enam orang
sahabat senior yang di tunjuk „Umar untuk melakukan musyawarah
menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.
Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahl-Halli Wa
al-„Aqdi oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orangorang yang representif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi
dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.
Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung
ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya
haris terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan
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mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif,
berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.59
Ada pendapat beberapa ahli mengenai Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi, yaitu:
a. An-Nawawi dalam Al-Mi nhaj Ahl Halli waal „Aqdi adalah para
ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur
masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
b. Muhammad Abdul menyamakan ahl al-hall wa al‟aqdi dengan ulil
amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59.60Ia
menafsirkan Ulil Amri atau Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi sebagai
kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam
masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri
adalah Golongan Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi dari kalangan orang-orang
muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para
militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan
oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih
lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau
huku maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah
orang-orang muslim dan tidak melanggar peintah Allah dan Sunnah
Rasul yang mutawatir.61
c. Rasyid Ridha juga berpendapat Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al„Aqdi. Ia menyatakan kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut
Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi adalah mereka yang mendapat kepercayaan
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dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer,
para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang,
tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai
politik dan para tokoh wartawan.62
d. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi
dan ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa. 63
e. Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh
Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.
f. Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam
segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki
wawasan dan kearifan.64
Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al„Aqdi yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian
ditengan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai
kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama‟,
pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat
Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. 65
Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi
dalam kitab Allah, yakni Ulil Amri legislatif dan pengawas atas
kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya
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disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas olleh
dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala
perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk
rakyat yang dibuat lewat musyawarah.Kedua, menindak para penguasa
yang zalim, yakni yang melakukan penyimpanan dalam pemerintahan.66
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang
berbunyi:

ٌَ ٕۡ َُٓۡ َُٔف َٔي
َ ٌٕ إِنَٗ ۡٱن َخ ۡي ِز َٔيَ ۡأ ُيز
َ ت يَ ۡذ ُعٞ َٔ ۡنتَ ُكٍ ِّيُ ُكىۡ أُ َّي
ِ ٌُٔ بِ ۡٱن ًَ ۡعز
َٰٓ
ٔٓٗ ٌُٕ
َ ك ُْ ُى ۡٱن ًُ ۡفهِح
َ َِع ٍِ ۡٱن ًُُ َك ِز َٔأُ ْٔنَئ
“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru
kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari
yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.
Berdasarkan pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan
pengertian Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi secara istilah yaitu orang-orang yang
berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan
membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila al-Qur‟an dan
Sunnah

sebagai

dua

sumber

perundang-undangan

Islam

tidak

menyebutkan Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat,
namun sebutan itu hanya ada dalam turat fikih kita dibidang politik
keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar
menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil
Amri.
Ulil amri adalah istilah syar‟i yang terdapat di dalam Al-qur‟an.Ulil
amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh,
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atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya
selama itu sesuai dengan syara‟. Oleh karena itu cara menegmbalikan
permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah
Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi.
Adanya dasar Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi dalam kitab Allah, yakni ulil
amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama
pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan
tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan
termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan
hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua,
menindak

para

penguasa

yang

zalim,

yakni

yang

melakukan

penyimpangan dalam pemerintahan.
Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan,
rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan
tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil
Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah
dan dalam menentukan kesepakatan mereka.67 Berbagai pengertian yang
dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi oleh pakar muslim secara
tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representtatif dari
berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari
birokrat pemerintahan lainnya.
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Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau
langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggotaanggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat
keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat
relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.68
Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam (khalifah);
1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan
ijma‟ generasi salaf. Jika muncul pembuat bid‟ah atau orang sesat
yang membuat yubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah
kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya
sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap
terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari
usaha penyesatan.
2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan
menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar
keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak
sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia
dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan
aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi laranganlarangan Allah Ta‟ala dari upaya pelanggaran terhdapnya, dan
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melindungi hak-hak hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan
perusakan terhadapnya.
5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh,
dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan
celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau
menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan
orang muslim (Mu‟ahid).
6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia
didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan
kaum muslimin (ahlu dzimmih), agar hak Allah Ta‟ala terealisir yaitu
kemenangan-nya atas seluruh agama.
7) Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa
pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari‟at
secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas
negara) tenpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat
pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan
orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar
tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan
dipegang oleh orang-orang yang jujur.
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10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan
menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan
melindungi agama.
Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain
dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia
limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat, dan
menipu penasihat. Allah Ta‟ala berfirman;

ۡ
ۡ َض ف
ِّ بص بِ ۡٱن َح
ق َٔ ََل
َ َُيَ َذا ُۥٔ ُد إََِّب َج َع ۡه
ِ َُّٱح ُكى بَ ۡي ٍَ ٱن
ِ ك َخهِيفَ ٗت فِي ٱۡلَ ۡر
َّ يم
َّ يم
َ ُّضه
َ ٱللِ إِ ٌَّ ٱنَّ ِذ
َ َّضه
ِٱلل
ِ َيٍ ي
ِ ُتَتَّبِ ِع ۡٱنَٓ َٕٖ فَي
ِ ٌِٕ َعٍ َسب
ِ ِك َعٍ َسب
ٞ نَُٓىۡ َع َذ
ٕٙ ة
ِ اة َش ِذي ُۢ ُذ بِ ًَب ََسُٕاْ يَ ٕۡ َو ۡٱن ِح َسب
“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pemimpin)
dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkanmu dari jalan Allah” (Shad:26)
Pada ayat di atas Allah SWT tidak hanya memerintahkan
pelimpahan tugas, namun lebih dari itu Dia memerintahkan penanganan
langsung.Ia tidak mempunyai alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Jika hal
itu ia lakukan, maka ia masuk kategori orang tersesat. Inilah kendati
pelimpahan tugas dibenarkan hukum agama dan tugas pemimpin, ia
termasuk hak politik setiap pemimpin. Para ushul fiqh menjelaskan bahwa
di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang
diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi.Kelompok ini mempunyai
wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk
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memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat.
Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum
kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan
kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dan dasar-dasar
syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih
pemimpin tertinggi negara saja.
Menurut Al-Mawardi, imamah dilembagakan untuk menggantikan
kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur
kehidupan dunia. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah fardhu
kifayah berdasarkan ijma‟ ulama.Pandangannya ini juga sejalan dengan
kaidah ushul yang menyatakan mala yatimmu al-wajibilla bihi, fahuwa
wajib (suatu kewajiban tidak sempurna melalui sarana atau alat, maka
sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).69
Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus
memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang
untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak
yang menduduki jabatan kepala negara.Unsur pertama harus memenuhi
kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan
memiliki

wawasan yangh luas

serta

kebijakan, sehingga

dapat

memepertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon
kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu
yang memadai untuk berijtihad, sehat panca ideranya, punya kemampuan
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menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi
wilayah kekuasaan Islam dan berijtihad untuk memerangi musuh, serta
keturunan suku Quraisy.70
Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut AhluHalli Wa al-„Aqdi(orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala
negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi
tidak menjelaskan prosedur pemilihan Ahlu-Halli Wa al-„Aqdi. Hal ini
mungkin karena dalam pratiktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan
diangkat oleh kepala negara.Karenanya, kedudukan mereka menjadi tidak
independen. Ini mengakibatkan Ahlu-Halli Wa al-„Aqditidak mampu
menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kepala negara.
Apalagi kalau dikaitkan dengan pendapatnya bahwa kepala negara juga
dapat diangkat berdasarkan wasiat kepala negara sebelumnya. 71
Al-Mawardi hanya menjalankan proses pemilihan kandidat
pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyarataan
kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta
kesedihannya.Dalam hal ini Al-Mawardi menolak pemaksaan terhadap
kandidat kepala negara, sebab jabatan kepala negara merupakan kontrak
yang harus dilakukan kedua belah pihak atas dasar kerelaan.Kalau
kandidat kepala negara bersedia dipilih, maka telah dimulailah sebuah
kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat yang diwakili oleh Ahl
al-ikhtiyar.Mereka melakukan bay‟ah terhadap kepala negara terpilih
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untuk kemudian diikuti oleh masyarakat Islam.Dari kontrak ini lahirlah
hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai
penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.72
Menurut Al-Mawardi, secara garis besar ada 10 tugas dan
kewajiban kepala negara terpilih, yaitu:73
a) Memelihara Agama
b) Melaksaanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara
yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya.
c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan
aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman
d) Menegakkan hudud
e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari
serangan musuh
f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah
diajak
g) Memungut harta fa‟i dan zakat dari orang yang wajib membayarnya.
h) Membagi-bagikannya kepada yang berhak.
i) Menyampaikan amanah.
j) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik
pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap
agama.
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Dalam kaitannya dengan fungsi keagamaan kepala negara, ALMawardi menyatakan bahwa penguasa adalah pelindung agama. Dialah
yang melindungi agama dari pendapat-pendapat sesat yang merusak
kemurnian agama, mencegah muslim dari kemurtatan dan melindunginya
dari kemungkaran. Bagi Al-Mawardi, karena adanya hubungan timbal
balik antara agama dan penguasa, wajib hukumnya bagi umat Islam
mengangkat penguasa yang berwibawa dan tokoh agamma sekaligus.
Dengan demikian, agama medapat perlindungan dari kekuasaan dan
kekuasaan kepala negara pun berjalan dijalur agama.74
Namun Al-Mawardi juga menegaskan kemungkinan tidak bolehnya
umat taat kepada kepala negara apabila pada dirinya terhadap salah satu
dari tiga hal. Yaitu:75
(1) Menyimpang dari keadilan (berbuat fisik)
(2) Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya
(3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.
Sifat tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya
memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang
dilarang agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat.
Perbuatan tersebut menjatuhkan kredabilitas kepala negara sebagai
pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi. Namun
demikian, Al-Mawardi menegaskan bahwa hilangnya fungsi panca indra
kepala negara tidak serta merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan
74
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dan ketaatan rakyat kepadanya. Menurutnya, hilangnya fungsi akal dan
penglihatan menyebabkan hilangnya hak khalifah dan ketaatan, karena hal
ini sangat vital bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas
kenegaraan. Sementara hilangnya kemampuan merasa atau mencium tidak
mengakibatkan hilangnya hak khalifah dan ketaatan rakyat kepada kepala
negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan
akal dan kesanggupannya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan.
Adapun hilangnya kemampuan mendengar bicara, menurut Al-Mawardi,
masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan hal demikian
menhilangkan hak ketaatan baginya, sementara yang lain menyatakan
tidak.
5. Siyasah Tanfidziyah
Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang.
Untuk melaksanakannya negara memilki kekuasaan ekskutif (al-sulthah
al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan
dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan
tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang
berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan
hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana
tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh
para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara
dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif
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yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,
kebijaksanaan politik kekuasaan ekskutif juga harus sesuai dengan
semangat nashdan kemaslahatan.76
Bentuk-bentuk kekuasaan Siyasah Tanfidziyah meliputi
a. Imamah/ Imam
Dalam fiqh siyasah, kata Imamah biasanya diidentifikasikan
dengan

khilafah.

Keduanya

menunjukkan

pengertian

kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah
banyak digunakan oleh kalangan Syi‟ah, sedangkan istilah khilafah
lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah
berasl dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat
atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi
imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam
dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan
imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia
shalehmaupun tidak.77 Seperti diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya‟
ayat 73 berikut :

ث
َ َٔ َج َع ۡهَُُٓىۡ أَئِ ًَّ ٗت يَ ۡٓ ُذ
ِ ٌٔ بِأَيۡ ِزََب َٔأَ ۡٔ َح ۡيَُبَٰٓ إِنَ ۡي ِٓىۡ فِ ۡع َم ٱ ۡن َخ ۡي َز
٣ٖ ٍي
َّ َٔإِقَب َو ٱن
َ صهَٕ ِة َٔإِيتَبَٰٓ َء ٱن َّش َكٕ ِة َٔ َكبَُٕاْ نََُب َعبِ ِذ
“Dan Kami mejadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan
kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan
menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”
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Muhammad Iqbal,.... 158
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Dengan demikian, secara harfiyah imam artinya pemimpin yang
memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat.
Imamah menurut doktrin Syi‟ah adalah tentang kepemimpinan politik dan
spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari
keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad
Meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni
Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurusjenazah Nabi,
Abu Bakar sudah dibai‟at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat
mengikuti pembai‟atan itu. Karena itu keluarga Nabi saw tersebut tidak
segera berbai‟at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya
mereka tidak boleh tidak membai‟atnya juga. 78
b. Khilafah/Khalifah
Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan
Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan
segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw.
Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau
disebut juga dengan imam a‟zham yang sekaligus menjadi pemimpin
negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.
c. Imarah/Amir
Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti ke‟ miraan atau
pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir di masa
khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau
78

Absul Syukur al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak
Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta : al-Saufa, 2014),117
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gubernu, juga sebagai komandan militer (mir al-jaisy), serta bagi jabatanjabatan penting, seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, Amirul alUmar. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang
memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna
tersebut, mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan
urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin
komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa‟idah.
Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar
bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan
dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinastidinasti kecil
yang berdaulat, seperti dinasti ulun.79
d. Wizarah/Wazir
Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat.
Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas
kenegaraan

yang

berat.

Kepadanyalah

dilimpahkan

sebagian

kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan
Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri
yang

mengepalai

departemen

dalam

pemerintahan.

Dalam

First

Encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini
diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal
dari “vicira” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan
pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah

79
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negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang
memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara,
atau kerajaan yang bersangkutan.80Ada dua macam wazir yaitu sebagai
berikut :
e. Wizarah Al-Tafwidziyah (Kementerian Delegatori)
Adalah wazir yang diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan
urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad
para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi
juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun
mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang.
Dengan kata lain kewenangan kewenangan imam juga kewenangan wazir,
kecuali tiga hal : pertama,penentuan putra mahkota. Kedua, imam
berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak
dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh
mengundurkan diri dari imamah.81
f. Wizarah Al-Tanfidziyah (Kementerian Pelaksana)
Adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan
oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam.
Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh
khalifah,selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.82
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B. Percaloan Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Calo
Calo adalah sebuah profesi untuk menengahi dua kepentingan
dengan kompensasi yaitu upah yang dalam bahasa Arab disebut
Samsarah.83 Lalu ditarik defenisinya oleh Mahmud Shaltut dengan
mengatakan percaloan adalah upaya untuk menjadi perantara antara
pihak penjual dan pihak pembeli, agar penjual mendapatkan calon
pembeli.
Calo atau perantara dalam Hukum Islam disebut dengan Simsar
yaitu

orang

yang

menjadi

perantara

atau

penghubung

guna

mempermudah transaksi baik berbentuk jasa maupun dalam berbentuk
barang.84Dalam sistem perdagangan atau jual beli dalam realitasnya
seringkali ada perantara (simsar) yang menjual barang orang lain, atau
menawarkan jasanya atas dasar upah.
Menurut Sayyid Sabiq, perantara (Simsar) yaitu orang yang
menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk melancarakan proses
jual beli, dengan adanya perantara maka kedua pihak yaitu anatara
penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi yang
berbentuk jasa maupun barang.85 Dapat diambil pengertian bahwa calo
atau percaloan adalah orang yang menjadi perantara atau biro jasa dengan
pihak yang memerlukan jasa mereka.
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M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja
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Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993),
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85
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Pada dasarnya tradisi percaloan sudah ada sejak zaman Rasulullah
SAW. Menurut Ulama Makkiyyah sebenarnya sebelum Rasul berhijrah
ke Madinah, tradisi percaloan tersebut sudah berlaku secara turun –
temurun, hingga datangnya Rasulullah SAW, kala itu sahabat sedang
melakukannya juga, dan ketika itu pula Rasulullah tidak pernah
melarangnya.86Namun dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan
Islam. Ketika pihak – pihak tersebut memperoleh kemudahan bersama
dan manfaat disepakati bersama dan dilakukan secara terbuka, maka hal
ini tidak melanggar ketentuan Islam, seperti yang diungkapkan Mahmud
Shaltut bahwasanya percaloan adalah perbuatan yang bermanfaat bagi
penjual barang atau jasa, pembeli dan calo menurut ketentuan agama.
2. Hukum Percaloan
Percaloan (samsarah) diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus
dilakukan secara jujur dan terbuka dan imbalan jasa yang harus di berikan
kepada calo harus disepakati secara bersama, Mahmud Shaltut
menekankan dengan mengatakan : melibatkan perantara atau calo dalam
suatu transaksi diperbolehkan dalam Islam, asalkan disepakati bersama,
diantara pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi tersebut. Termasuk
juga dengan Jumlah imbalan jasa yang diperoleh oleh pihak perantara atau
calo wajib diketahui bersama, agar dikemudian hari tidak menimbulkan
sengketa antara masing – masing pihak yang terkait.87
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a. Sumber Al – Qur‟an
(Q.S. Yusuf : 72)

ْ ُقَبن
﴾٣ٕ﴿ َعي ٌى
ُ ٕا ََ ْفقِ ُذ
ِ يز َٔأَََبْ ِب ِّ س
ٍ ص َٕا َع ْان ًَهِ ِك َٔنِ ًٍَ َجبء ِب ِّ ِح ًْ ُم بَ ِع
Artinya : Penyeru – penyeru itu berkata : “Kami kehilangan piala raja,
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya”88
(Q.S. An – Nissa‟ : 29)

ٍْ برة َع
َ بط ِم ِإَل أَ ٌْ تَ ُك
َ يَب أَيَُّٓب انَّ ِذ
َ ٌٕ ِت َج
ِ َيٍ آ َيُُٕا َل تَأْ ُكهُٕا أَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ْيَُ ُك ْى بِ ْبنب
َّ ٌَّ اض ِي ُْ ُك ْى ََٔل تَ ْقتُهُٕا أَ َْفُ َس ُك ْى ِإ
)ٕ٢( بٌ ِب ُك ْى َر ِحيًب
َ َّللاَ َك
ٍ ت ََز
Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”89
b. Sumber Hadist

َّ َّٗصه
، َبس َزة
َ - َّللا
ِ ًَ  ان َّس- َّللاُ َعهَ ْي ِّ َٔ َسهَّ َى
ِ َّ ُٕل
ِ ُكَُّب َُ َس ًَّٗ ِفي َع ْٓ ِذ َرس
َّ َّٗصه
ٍُ  فَ َس ًَّبََب ِببس ٍْى ُْ َٕ أَحْ َس- َّللاُ َعهَ ْي ِّ َٔ َسهَّ َى
َ - َّللا
ِ َّ فَ ًَ َّز ِبَُب َرسُٕ ُل
ُ ض ُزُِ انهَّ ْغ ُٕ َٔ ْان َح ِه
ف
ُ َّْبر ! ِإ ٌَّ ْانبَ ْي َع يَح
َ َ فَق، ُُّْ ِي
ِ  " يَب َي ْع َش َز انتُّج: بل
ص َذقَت
َّ فَ ُشٕبُُِٕ ِببن
Artinya : “Kami pada masa Rasulullah „alaihi wassalam
disebutdengan “Samasirah” (calo), pada suatu
ketika Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam
menghampiri kami, dan menyebut kami dengan
nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda :
“Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini
kadang diselingi dengan kata – kata yang tidak
bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah
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dengan (memberikan) sedekah” (Shahih, HR
Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)
Mayoritas Ulama mengatakan bahwa imbalan untuk calo harus
jelas nominalnya seperti Rp. 500.000 atau Rp. 1000.000 tidak boleh
dalam bentuk prosentasi, karena mereka beralasan bahwa imbalan calo
dikatagorikan sebagai Ju‟alah, dan syarat Ju‟alah harus jelas upahnya.
Hal ini Hadist Abu Sa‟id al – Khudri :90

َّ َّٗصه
ُِيز َحتَّٗ يُبَي ٍََّ نَُّ أَجْ ز
َ َّللا
ِ َّ َََٓٗ َرسُٕ ُل
ِ بر ْاۡلَ ِج
ِ َّللاُ َعهَ ْي ِّ َٔ َسهَّ َى َع ٍْ ا ْس ِت ْئ َج
Artinya :“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu „alaihi wassalam
melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai
menjelaskan jumlah upahnya.”(HR. Ahmad)91
Menjadi perantara atau calo hukumnya halal, karena perantara
yang baik dapat memudahkan dalam melakukan proses jual beli dan
mendapatkan keuntungan.Hadist Amru bin‟Auf bahwa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda :

ْان ًُ ْسهِ ًُ ْٕ ٌَ َعهَٗ ُشز ُْٔ ِط ِٓ ْى إَِلَّ شَزْ طب َح َّز َو َحالََل أَ ْٔ أَ َح َّم َح َزاو
Artinya :“Seorang Muslim terikat kepada syarat yang telah
disepakatinya, kecuali syarat yang mengaharamkan sesuatu
yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram (HR.
Abu Daud).92
Calo adalah profesi yang ada manfaatnya untuk masyarakat
terutama bagi konsumen, pengguna jasa dan bagi calo sendiri, profesi
ini dibutuhkan masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk
, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus sendiri suatu keperluanya
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atau untuk mencari barang yang dibutuhkan.Jelaslah bahwa profesi
calo banyak manfaatnya dan dibutuhkan oleh masyarakat, calo
dibolehkan dalam Islam dengan syarat – syarat tertentu.
3. Syarat Percaloan
Karena tradisi percaloan sudah ada di zaman Rasullullah SAW
maka sudah ada dalil dan hadist nabi yang mengaturnya untuk syarat
sahnya calo di zaman dulu disebut dengan simsar, simsar harus
memenuhi syarat sebagai berikut :
g. Harus mendapat persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan (QS.
An – Nissa ayat 29)
h. Calo harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka tidak melakukan penipuan
maupun paksaan kepada konsumen, dan tidak melakukan bisnis yang
haram.
i. Objek akad diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
j. Objek akad bukan termasuk sesuatu yang haram ataupun hal – hal
yang dilarang dalam hukum Islam.93
Calo berhak menerima upah atau imbalan atas jasa yang telah
dilakukan, imbalan imbalan itu harus disetujui dan disepakati atas
kerelaan dan ridho,dan jangan menunda imbalan mereka apabila telah
melakukan pekerjaan mereka, maka bayarlah upah atau jerih payah
mereka pada waktunya.
Jika terdapat unsur kedzaliman (dzulm) dalam pemenuhan hak
dan

kewajiban,
93

seperti

sesorang

yang

belum
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menyelesaikan
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pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat
imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Praktik
percaloan seperti ini tidak dibenarkan, sekalipun pekerjaan tersebut
tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan, setidaknya para
penyewa jasa menghargai jerih payah yang dilakukan pekerja tersebut
dengan membayar setengah dari total upah pekerja.
4. Calo Yang Dilarang
Calo yang dilarang dalam Islam sebagai berikut:
a. Jika

percaloan

memberikan

mudharat

dan

melakukan

kecurangandan tidak jujur, seperti tidak memberi tahu informasi
yang sesungguhnya kepada yang menggunakan jasanya.
b. Calo yang berbuat sewenang – wenang kepada konsumen dengan
cara mengancam, menindas, dan lain-lain.
c. Calo yang memonopoli barang yang dibutuhkan masyarakat
banyak, dan menaikan harga lebih tinggi dari harga aslinya
d. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani desa
dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan
memanfaatkan ketidaktahuan mereka gterhadap harga – harga di
kota, disertai tekanandan memberikan informasi palsu.94
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C. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018
Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
1. Pengertian Masyarakat
Masyarakat terdiri dari beberapa orang, dan bersatu menjadi
suatu sekumpulan yang hidupnya saling berhubungan satu sama lain.
Dengan adanya masyarakat yang luas maka akan membentuk suatu
negara.

Masyarakat

menurut

Koentjaraningrat

(2009:116)

“menyatakan bahwa Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang
saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu
kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat
saling berinteraksi. Negara modern misalnya, merupakan kesatuan
manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para
warganya untuk berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang
tinggi. Untuk sekumpulan manusia itu kita pakai istilah kerumunan.
Didalam bahasa inggris telah dipakai istilah crowd.
Adapun menurut J.L. Gilin dan J.P.Gilin dalam buku mereka
Cultural Sociology (1954:139) yang merumuskan bahwa masyarakat
atau society adalah “the largest grouping in which common customs
,traditions, attitudes and feelings of unity are operative” . Unsur
grouping dalam defenisi itu menyerupai unsur “kesatuan hidup” dalam
defensi kita, unsur common customs dan traditions adalah unsur “adat
istiadat” dan “kontinuitas” dalam defenisi kita, serta unsur common
attitudes and feelings uf unity sama dengan unsur “identitas bersama”.
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Menurut Djojodinegoro ini dapat dikatakan masyarakat Indonesia
sebagai contoh suatu”masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya,
masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan
seperti dadia, marga, atau suku, kita anggap sebagai contoh dari suatu
“masyarakat dalam arti sempit”. Kesatuan wilayah, kesatuan adatistiadat, rasa identitas komunitas, dan rasa loyalitas terhadap
lomunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal
dari perasaan seperti patriotisme, nasionalisme dan sebagainya, yang
biasanya bersangkutan dengan negara.
Masyarakat menurut Paul B harton dalam Soekanto “masyarakat
adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu,
memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar
kegiatannya dalam kelompok tertentu”.
Dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak
berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat,
mempergunakan,

bahkan

kadangkadang

merusak

kebudayaan.

“masyarakat adalah orang atau manusia yang hidup bersama yang
menghasilkan kebudayaan, keduanya tak dapat dipisahkan dan
selamanya merupakan dwitungga. Jadi penulis dapat menyimpulkan
bahwa masyarakat adalah sekumpulan beberapa orang yang tinggal
dalam suatu tempat yang hidupnya saling bergantung dengan yang
lain, masyarakat hidup bersamaan dan terdiri dari beberapa budaya
dan memiliki hak yang sama.
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2. Ketentraman dan Ketertiban
Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram”
dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah
: “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan)
misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang,
tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah
ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan,
ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang
baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya),
acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum.
ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik
dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”
Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat
dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka
timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang
berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap
sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti
posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam
kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan
psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang
disebut terciptanya suasana tentram.
Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :
“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan

62

dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban
harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”. Berdasarkan definisi
diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan
yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga
daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan
tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan
terciptanya kelancaran pekerjaan. Selanjutnya pengertian ketentraman
dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :
“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan
rakyat

dapat

melakukan

kegiatan

secara

aman,

tertib

dan

teratur.Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai
sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku,
yang

menyebabkan

terganggunya

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat, bancana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh
manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan
Keuangan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan
ketertiban umum
Di dalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C
dikatakan bahwa :
“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
pada

ketentuan

ini

termasuk

penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat”. Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman
dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi
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kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.
Sedangkan

pengertian

dalam

masyarakat,

menurut

W.J.S

Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang
yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan
yang tertentu).” Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah
suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara
teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.Dengan kata lain
adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan /
kekacauan yang menimbulkankesibukan dalam bekerja untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai
hukum dan norma-norma yang ada.
Hal

ini

menunjukkan

pula

bahwa

ketentraman

ketertiban

masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya
pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

serta

pembinaan

kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya
tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut
Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat
terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya :
1) Pelanggaran hukum yang berlaku
2) Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang
ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.

64

3) Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan.
3. Pasal 33 Perda Nomor 1 Tahun 2018
1.

Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak
sebagai perantara (Percaloan) karcis kendaraan umum, pengujiaan
kendaraan bermotor, karcishiburan dan/atau kegiatan lainya yang
sejenis.
(2)

Setiap

orang

atau

badan

dilarang

memanfaatkan/

mempergunakan perantara (Percaloan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)”95

95

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pasal 33 ayat (1) dan (2).
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