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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini mengacu dari adanya praktek arisan sepeda 

motor yang ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. 

Arisan ini menggunakan sistem lelang, dimana pemenang Arisan 

ditentukan secara lelang. Peserta arisan yang berani membayar lelang 

lebih tinggi dari peserta yang lain, maka dialah yang menang dalam 

praktek arisan ini. Sebelum arisan dilaksanakan, ada sebuah perjanjian 

awal yang mengandung hak dan kewajiban para pihak. Dalam 

perjanjian tersebut tertulis bahwa anggota yang mengundurkan diri 

saat arisan berjalan maka uang akan dikembalikan 50% apabila tidak 

mendapat pengganti dan dipotong 1 kali angsuran apabila mendapat 

pengganti, tetapi dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut tidak 

berlaku sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana sistem arisan serta realisasi perjanjian arisan dalam 

arisan motor Ambarawa dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

tentang sistem arisan dan realisasi perjanjian arisan dalam arisan 

motor Ambarawa. Jenis penelitian ini yaitu field research yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam 

penelitian ini yaitu pihak penyelenggara arisan dan anggota arisan 

pada arisan motor Ambarawa di Kecamatan Ambarawa, kabupaten 

Pringsewu. Setelah data terkumpul maka selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan cara 

berfikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Akad dan pelaksanaan praktek Arisan sepeda motor dengan sistem 

lelang di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu ini tidak 

sesuai dengan hukum Islam karena ada unsur gharar (ketidakjelasan) 

meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaanya 

sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun bentuk akad tersebut 

dikategorikan dalam akad yang subhat yaitu perkara yang belum jelas 

ketentuan hukumnya. Realisasi perjanjian dalam arisan motor di 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu ini penyelenggara tidak 

menepati perjanjian yang telah disepakati sehingga hal ini merugikan 

salah satu pihak. Ditinjau dari persfektif hukum Islam tindakan 

melanggar atau tidak menepati janji yang telah disepakati tidak 

diperbolehkan, namun dalam hal ini perjanjian tetap sah karena telah 

memenuhi rukun dan syarat perjanjian,  
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MOTTO 

 

                              

                            

 

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah 

 kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikanAllah  

sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu),  

sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 

 perbuat” (Q.S. An Nahl[16] : 91) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami 

pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah 

kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan 

tentang arti atau definisi istilah-istilah yang terkandung di dalam 

judul, adapun judul skripsi adalah: “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Sistem dan Realisasi Perjanjian Dalam Pelaksanaan 

Arisan Motor Ambarawa“ istilah dari judul tersebut yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tinjauan yaitu “hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki,  mempelajari dan sebagainya)”.
1
 

2. Hukum Islam adalah “peraturan yang dibuat oleh Allah SAW 

untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik di 

dunia maupun di akhirat”.
2
 Hukum Ekonomi Syariah adalah 

suatu prodi yang mempelajari tentang suatu hukum atau 

aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan 

manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3
 

3. Realisasi adalah “suatu proses untuk menjadikan sesuatu 

rencana menjadi perwujudan yang nyata dengan langkah yang 

penting dalam setiap perencanaan” 
4
 

4. Perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”
5
 

5. Pelaksanaan adalah “suatu proses rangkaian kegiatan yang 

terdiri atas pengambilan keputusan, langkah  yang strategis 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Cet.4, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011 ), h. 1470 
2Ismail Muhammad Syah, Filafat Hukum, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992 ), 

h. 17-18 
3https://kbbi.kemendikbud.go.id. di akses pada tanggal 16 Februari 2020  

pada pukul 21.00  wib 

 
4 https: //kbbi.web.id , diakses pada tanggal 16 februari 2020 pada pukul 

21.00 wib 
5 R. Subekti, R. Tjitrossudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

Cet.37. ( Jakarta : PradnyaParamita, 2013 ), h. 338 

https://kbbi.kemendikbud.go.id/
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maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna 

mencapai sasaran dari kegiatan atau program yang 

ditentukan”
6
 

6. Arisan adalah “kegiatan mengumpulkan uang atau barang 

yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di 

antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, 

undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala 

sampai semua anggota memperolehnya”
7
 

Berdasarakan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari skripsi ini, yaitu mengkaji tentang Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Sistem Dan Realisasi Perjanjian Dalam Pelaksanaan 

Arisan Motor Ambarawa yang terjadi di Desa Ambarawa, 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Dalam bermasyarakat, manusia diberikan kebebasan mengatur 

segala hidupnya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan 

aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan nas maupun 

syara’ yang telah ditetapkan agar selalu dapat terjaga 

keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang 

bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa tidak dirugikan. 

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong antar sesama 

yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam praktiknya, 

para anggota mengadakan kesepakatan jumlah nominal, iuran, 

waktu, pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai atau barang) dan 

sebagainya.
8
 

 Arisan merupakan suatu kegiataan yang dilakukan oleh 

beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam 

bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Maksudnya, 

arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan 

untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. 

                                                           
6 http: //e.journal.uajy.ac.id, dikses pada tanggal 16 februari 2020 pada 

pukul 21.30 wib 
7 Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jkarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 59 
8
H. Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi k. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam 

Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136 
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Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari 

seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu 

ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikannya. Jadi, masa atau 

periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan 

kesepakatan yang dibuat oleh para panitia dan peserta yang 

mengikutinya.
9
 

 Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan. 

Artinya, uang yang peserta tabung selama satu putaran. Bedanya 

hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta 

di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang atau pinjaman 

dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau peserta 

mendapatkan di akhir, peserta seperti menabung tanpa dapat bunga 

atau bagi hasil.
10

 

 Arisan sepeda motor merupakan salah satu bentuk transaksi 

pinjam meminjam, kegiatan ini merupakan perwujudan tolong 

menolong antar sesama  manusia yang membutuhkan. Sejatinya 

arisan hanyalah kumpulan dari sekelompok orang yang bersepakat 

untuk tetap bertemu untuk bersosialisasi dalam periode tertentu dan 

mengumpulkan uang atau barang, di mana uang atau barang 

tersebut sudah terkumpul maka akan dilaksanakan undian, tetapi 

ada perbedaan dengan arisan-arisan pada umunya. 

 Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan 

masyarakat. Istilah perjanjian dalam Al-Qur’an adalah al-‘aqdu 

(akad) dan al-‘ahdu( janji). Istilah al-‘aqdu (akad) terdapat dalam 

QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diwajibkan untuk memenuhi 

akadnya.  

 Di suatu daerah tepatnya di Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Pringsewu terdapat warga yang mengadakan arisan 

terhadap sekelompok warga lainnya, arisan tersebut bergerak di 

dalam bentuk arisan motor. Arisan motor ini pelaksanaannya sama 

seperti arisan yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat 

dimana ada sejumlah uang yang harus dibayarkan pada setiap 

                                                           
 

9
Ahmad Gozali, Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai 

Manajer Keuangan Keluarga Paling Top, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2005), 65-

66.  

 
10Ibid 
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bulannya saat jatuh tempo. Arisan tersebut menggunakan sistem 

lelang dan pada saat sebelum arisan berjalan terdapat sebuah 

kontrak perjanjian antara admin atau ketua arisan dengan 

anggotanya. 

 Permasalahan yang terjadi terdapat suatu ketidakjelasan dalam 

sistem pelaksanaan arisan ini dimana anggota arisan harus 

membayar lelang apabila ingin mendapatkan motor. Selain itu 

terdapat pelanggaran kontrak atau perjanjian dalam arisan, dimana 

dalam arisan tersebut sebelum terlaksana ada sebuah kontrak yang 

salah satu dari isi kontrak tersebut adalah tentang pengembalian 

uang apabila anggota arisan suatu saat memutuskan untuk berhenti 

mengikuti arisan tersebut. Dalam kontrak  disebutkan apabila 

berhenti uang yang telah masuk akan dikembalikan kepada anggota 

yang berhenti tersebut sebesar 50% dan apabila mendapat 

pengganti maka hanya dipotong 1 kali angsuran, tetapi pada 

kenyataannya besaran uang yang di kembalikan  tidak sesuai. Ini 

menunjukkan bahwa dalam perjanjian tersebut adanya 

ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

masalah ini dalam bentuk skripsi  yang berjudul “ Tinjauan Hukum 

Islam Tentang sistem dan Realisasi perjanjian dalam pelaksanaan 

Arisan motor Ambarawa yang terjadi di Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Pringsewu”. 

 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

1. Adapun Fokus penelitian sebagai berikut:  

a. Sistem dan Realisasi perjanjian dalam pelaksanaan arisan 

motor Ambarawa yang terjadi di Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Pringsewu. 

b.  Tinjauan  dari segi Hukum Islam tentang sistem dan realisasi 

perjanjian dalam pelaksanaan arisan motor Ambarawa 

yang terjadi di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten 

Pringsewu ditinjau dari segi hukum Islam. 

2. Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti dengan 

rumusan: sistem arisan dan realisasi perjanjian dalam 
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pelaksanaan arisan pada arisan motor Ambarawa, Kecamatan 

Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, untuk lebih akurat dan sistematis 

perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem dan realisasi perjanjian dalam pelaksanaan 

arisan motor di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang sistem dan realisasi 

perjanjian dalam pelaksanaan arisan motor Ambarawa yang ada 

di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem dan realisasi perjanjian dalam 

pelaksanaan arisan  motor Ambarawa di Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk megetahui Tinjauan Hukum Islam tentang sistem dan 

realisasi perjanjian dalam pelaksanaan arisan motor Ambarawa 

yang terjadi di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. 

 

F. Signifikasi atau Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan 

ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam 

kegiatan perjanjian yang dilanggar atau wanprestasi dan 

diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, 

serta civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan 

Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah). 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mengenai 

pelaksanaan kontrak sesuai dengan perspektif Islam, sehingga 

memberikan kenyamanan bagi anggotanya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, 

maka penulis melakukan kajian penelitian terhadap beberapa 

skripsi yang menyangkut tentang perjanjian dan lelang. Akan 

tetapi, sejauh ini masih jarang pembahasan mengenai perjanjian 

dengan objek berupa arisan. Berdasarkan penelusuran literatur 

mengenai praktek  perjanjian dalam pandangan hukum Islam, 

penulis menemukan beberapa karya maupun tulisan ilmiah 

diantaranya yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Andi Wibowo Fakultas Syariah UIN 

Sunan Kalijaga dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap 

pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di jasa laundry 

pakaian Terasz Laundry, kesimpulannya adalah kebiasaan yang 

ada dalam akad sewa menyewa pada jasa laundry pakaian tidak 

bisa dimaklumi, dalam kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya 

mengakibatkan batalnya akad menjadikan sebuah masalah. Maka 

terungkap bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa laundry 

hanya mengalami kasus keterlambatan dalam pencucian pakaian 

yang belum sesuai dengan hukum Islam.
11

 

Selanjutnya  Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Awaliyah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perjanjian dan 

tanggung jawab kerugian dalam sistem borongan pembuatan 

rumah, yang kesimpulannya adalah Jadi secara lisan praktik 

perjanjian ini melanggar perjanjian awal dimana kesepakatan awal 

menetapkan bahwa dalam jangka 4 bulan rumah telah selesai dan 

sudah serah terima kunci serta siap untuk ditempati, namun dalam 

praktiknyta dilapangan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan 

                                                           
11

 Andi Wibowo. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa 

jasa laundry pakaian di jasa laundry pakaian Terasz Laundry, Skripsi, UIN Sunan 

Kalijaga, 2009. 
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perjanjian awal, maka dalam pandangan hukum Islam dan hukum 

positif praktik pelaksanaan perjanjian pembuatan rumah dengan 

sistem borongan ini tidak sah, Karena tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif karena 

dalam Hukum Islam dan Hukum Positif perjanjian harus di tepati 

dan dihormati.
12

 

Selanjutnya, penelitian oleh Ulfa Ula dengan judul “Tinjauan 

Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon 

Coper Jetis Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2013.hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Tinjauan Hukum Fiqh 

terhadap akad dalam arisan ini menggunakan akad Wadi’ah . Akad 

ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam Wadi’ah , jadi boleh 

dilakukan karena tidak bertentangan dengan fiqh. Sedangkan 

mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako di Dusun Coper 

Kulon Coper Jetis Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat 

tolong-menolong. (2) Tinjauan Hukum Fiqh terhadap potongan 

penerimaan anggota arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper 

Jetis Ponorogo tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena 

bertentangan dengan prinsip wadi’ah yang mana dalam wadi’ah 

murni hanya amanah dan tolong menolong tidak dibenarkan 

adanya potongan
13

 

Berdasarkan uraian di atas Dalam penelitian yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Realisasi Perjanjian Dalam 

Pelaksanaan Arisan Motor Ambarawa” berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada 

perjanjian yang dapat dikatakan dalam perjanjian tolong menolong 

ini telah dilanggar atau tidak ditepatinya perjanjian yang sudah 

dibuat bersama sehingga bisa merugikan anggotanya, sedangkan 

dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan akad 

                                                           
12Mutiara Awaliyah, Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif tentang 

perjanjian dan tanggung jawab kerugian dalam sistem borongan pembuatan rumah, 

Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019 
13Ulfa Ula, ”Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun 

Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), 

vii. 
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dalam sewa jasa dan pelaksanaan akadBai al-Muzayadah, dalam 

arisan . 

 

H. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

metode kualitatif. Alasannya karena peneliatan ini adalah 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis, serta  proses dan makna lebih menonjolkan 

makna dan proses dalam penelitian kualitatif. Adapun metode yang 

akan di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

  a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau di responden.
14

 Dalam hal ini peneliti  

turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data atau 

informasi secara langsung kepada narasumber. Selain itu 

sebagai pendukung, dalam penelitian ini peneliti juga 

menggunakan referensi yang relevan dengan judul yang 

akan dibahas, baik berupa berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dan peristiwa yang 

nyata di masyarakat yakni tentang kegiatan arisan yang 

terjadi di arisan motor Ambarawa Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu. 

b. Sifat Penelitian  

    Menurut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yang artinya dalam penelitian ini 

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal 

yang terkait atau menuliskan secra sistematis fakta-fakta 

atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu 

                                                           
14Susiadi, Metode Penelitian, ( Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015 ), h. 9 
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secara faktual dan cermat.
15

 Dalam istilahnya sifat 

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu 

mendeskripsikan semua data yang ada yang diperoleh 

secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisis 

permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah. 

Penelitian ini terfokus pada masalah pelaksanaan 

pengembalian uang arisan yang tidak sesuai dengan 

kontrak perjanjian yang terjadi di Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Pringsewu yang nantinya di tinjau dari hukum 

Islam. 

 

  2. Sumber Data Penelitian 

   Fokus Penelitian ini lebih pada persoalan penelitian 

hukum dari sistem pelaksanaan arisan dan pengembalian 

uang arisan yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian, 

oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama. Dalam hal ini data primer yang 

diperoleh peneliti bersumber dari penyelenggara arisan 

dan anggota arisan motor di Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal 

ini data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber 

dari buku atau referensi yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden atau objek yang diteliti.
16

 

Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden 

                                                           
15 Susiadi, MetodePenelitian, ( Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015 ), h. 10 
16 Muhammad Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h. 57  
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yang terdiri dari penyelenggara arisan serta beberapa 

anggota arisan yang mengikuti arisan motor di Desa 

Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten 

Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-

dokumen. Data sekunder ini bersifat data yang 

mendukung keperluan data primer, data sekunder 

terdiri dari: 

  1) Dasar Hukum Primer 

  Dasar hukum primer merupakan dasar hukum 

yang utama, sebagai dasar hukum yang bersifat 

autoriatif , yakni dasar hukum yang mempunyai 

otoritas. Dasar hukum primer terdiri dari : Al-

Qur’an, Tafsir, Hadist, dan Syara’. 

2) Dasar Hukum Sekunder 

  Dasar hukum sekunder adalah dokumen-

dokumen atau bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer.Sebagai 

contoh, seperti peraturan perundang-undangan, 

buku-buku fiqh muamalah, buku-buku yang 

memiliki keterkaitan secara langsung terhadap 

judul penelitian ini dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu. 

   3) Dasar  Hukum Tersier 

  Dasar hukum tersier yaitu dasar hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti 

kamus, artikel, jurnal, ensiklopedia dan lain-lain 

yang memiliki keterkaitan secara langsung 

terhadap judul penelitian ini.
17

 

 

 

                                                           
17  L. J Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Praddnya 

Paramita, 2005), h. 3 
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3. Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui 

secara jelas atau menjadi sumber informasi.
18

 Dalam penelitian 

kualitatif narasumber (informan) sangat penting bagi peneliti 

dalam memberikan informasi. Narasumber dalam penelitian ini 

berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 2 penyelenggara arisan dan 8 

anggota arisan. 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

  Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, 

digunakan beberapa metode, yaitu : 

 a. Wawancara 

  Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pernyataan langsung kepada responden, 

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam.
19

 Pada 

praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk 

diajukan secara langsung kepada narasumber yaitu ketua dan 

anggota arisan. 

 b. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan 

arisan di Desa Ambarawa. 

 

5.  Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 

dilakukan dengan cara : 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Editing data yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk 

                                                           
18 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 194 
19Susiadi AS, Op, Cit, h. 97 
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atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
20

 Pengecekan 

atau pengoreksian ini juga terkumpul untuk mengetahui apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah selesai 

atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yaitu yang 

berjudul tinjauan hukum Islam terhadap realisasi perjanjian 

dalam pelaksanaan arisan antara penyelenggara dan 

anggotanya. 

b. Sistematisasi Data (Systemaizing) 

Systemaizing data yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

6. Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

sistem pelaksanaan dan realisasi perjanjian pengembalian uang 

arisan yang tidak sesuai dengan kontrak yang dikaji dengan 

menggambarkan menggunakan metode kualitatif, dengan 

pendekatan berfikir induktif dan deduktif.  

Apabila analisa sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis 

dengan metode induktif dan deduktif. Cara berfikir induktif yaitu 

data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut 

ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan cara berfikir 

deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat 

umum tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.
21

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka 

penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan 

diikuti dengan beberapa sub bab.  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar 

belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan 

penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus 

                                                           
20Susiadi AS, Op, Cit, h. 115 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 

Revisi III Cet.ke-4 (Jakarta: Rieneke Cipta, 1998), h.28 
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penelitian, Dilanjutkan dengan rumusan masalah 

yang berguna membantu peneliti memfokuskan 

terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan 

penelitian yang berguna untuk menetahui dapat atau 

tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. 

Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu 

kajian penelitan terdahulu yang relevan  untuk 

apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitain 

terdahulu. kemudian dilanjut dengan metode 

penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengolahaan data dan alanisis data, dan sistematisasi 

pembahasan. 

BAB II   :  LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan 

alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari 

lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan 

mengenai teori akad, meliputi pengertian, dasar 

hukum, rukun dan syaratnya, macam-macam akad  

dan berakhirya akad. Teori arisan, meliputi pengertian 

arisan, dasar hukum arisan, macam-macam sistem 

arisan, dan hukum arisan. Teori lelang, meliputi 

pengertian lelang, dasar hukum lelang, perbedaan 

lelang dengan transaksi lainnya, bentuk lelang dan 

praktek yang diharamkan dalam lelang. 

 BAB III : HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan peneliian 

yang meliputi sejarah berdirinya arisan motor 

Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu juga gambaran tentang pelaksanaan dan 

realisasi perjanjian arisan antara penyelenggara arisan 

dan anggotanya. Dalam penjelasan digambaran umum 

membahas tentang gambaran umum arisan motor, 

pelaksanaan arisan serta realisasi perjanjian antara 

penyelenggara arisan dan anggotanya, serta pendapat 
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penyelenggara arisan dan juga pendapat beberapa 

anggotanya. 

BAB IV:  ANALISIS DATA 

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang 

meliputi tinjauan hukum Islam terhadap sistem 

pelaksanaan arisan serta realisasi perjanjian arisan 

antara penyelenggara arisan dan anggotanya. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta 

lampiran-lampiran sebagai solusi untuk memberi 

pengetahuan dalam kegiatan perjanjian antara 

Penyelenggara arisan dan anggota arisan. Kesimpulan 

ditulis berdasarkan hasil analisis dari  bab empat  

dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan 

masalah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A.  Perjanjian Dalam Islam 

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara 

etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al- 

ittifaq). Perjanjian atau akad yaitu ikatan antara ijab dan qabul 

dengan cara yang disyari‟atkan yang memberikan pengaruh 

terhadap objeknya.
1
 

Dalam hukum Islam kata akad artinya mengikat, 

menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt), maka dari itu 

akad berarti ikatan antara ujung sesuatu baik ikatan secara nyata 

maupun ikatan secara abstrak dari satu sisi.
2
 Kata al-„Aqd 

jamaknya adalah al-„Uqud yang berarti perjanjian (yang 

tercatat) atau kontrak.
3
  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang 

dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu 

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan 

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Pengertian akad menurut para ulama yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Nazih Hammad mengartikannya kepada dua makna 

pertama, yaitu menghubungkan dua ucapan seperti dengan 

isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan syara‟. 

Kedua yaitu tindakan yang didasarkan kepada ketetapan hati 

                                                           
1
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, ( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 46. 
2
Muhamad Firdaus, dkk, Cara Mudah Memahami Akad-Akad 

Syari‟ah (Jakarta: Renaisan, 2006), h. 12. 
3
Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “ Akad Jual 

Beli dalam Perspektif fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, 

Jurnal Al-Adalah,Vol, XII No 2, ( Bandar Lampung : Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lmpung, 2015), h. 786. (on-line), tersedia di : 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214, (26 

September 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214
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dan tekad yang kuat, baik dilakukan oleh seseorang atau 

lebih.
4
 

2) Menurut Abu Zahrah mendefinisikan akad yaitu 

menghubungkan dua ucapan yang menjadikannya mengikat 

kepada kedua belah pihak.
5
 

3) Menurut al-Maushu‟ah al-Fiqhiyyah mengartikan akad 

kepada dua makna yaitu makna umum dan khusus. Pertama, 

makna umum yaitu setiap sesuatu yang menjadi kebulatan 

tekad manusia tentang suatu urusan yang akan dilakukannya 

atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan pada 

jalan. Berdasarakan arti umum akad sebagaimana disebutkan 

diatas, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad 

mu‟awadhah lainnya, dan nikah dinamakan dengan akad 

karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya 

dan terkait dirinya untuk melaksanakannya sesuai 

perjanjiannya. Kedua, makna khusus dapat dipahami bahwa 

akad adalah setiap tindakan yang timbul dari kehendak 

kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang 

dibuktikan melalui ijab kabul. Dengan demikian kedua belah 

pihak terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.
6
 

4) Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-

Islami Wa Adillatuh yang dikutip oleh Eka Nuraini 

Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani bahwa akad adalah 

hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang 

dibenarkan oleh syara‟ dan memiliki implikasi hukum 

tertentu.
7
 

5) Menurut 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 itu sifatnya 

                                                           
4
Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 36. 
5
Ibid., h. 37. 

6
Ibid, h.38-39. 

7
Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli 

dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.  h.785-

806. 
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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.
8
 

Berdasarkan definisi-definisi, maka dapat dipahami 

bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan atau 

perjanjian yang diungkapkan melalui ijab dan qabul yang 

dilakukan antara dua orang atau lebih sehingga terhindar 

atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara‟. 

Oleh karna itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau 

perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari‟at 

Islam menjadi halal hukumnya. 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya 

atau lebih. 

 

2. Dasar Hukum Perjanjian 

a) Al- Qur‟an 

Al – Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat 

dalam mushaf yang semuanya adalah betul-betul dari Allah 

SWT. Wahyu tersebut diterima oleh Nabi Muhammad 

melalui perantara Malaikat Jibril.
9
 Al-Qur‟an merupakan 

dasar hukum yang menduduki posisi pertama dalam 

menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan 

beragama. Adapun dasar hukum yang melandasi 

pelaksanaan akad dapat ditemui didalam firman Allah Swt : 

 

 

 

 

                                                           
8
Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Al-Madkul Al-Fiqhi Al-Am Al-Islmi Fi 

Tsaubihi Al-jadid, Jilid I, (Beirut.Dar al- Fikr, 1968), h.330. 
9
Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Ahkam, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 334 
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1. Surat Al-Maidah Ayat 1 

                 

               

                  

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(QS Al-

Maidah [3]: 1) 

 

2. Surat Ali-Imran Ayat 76 

                     

“(Bukan demikaian) siapa yang menepati janji (yang 

dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya allah 

menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS. Ali Imran 

[3]: 76) 

 

3. Surat An-Nahl Ayat 91: 

                 

              

         



 

 

19 

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu 

telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap 

sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat”. (Q.S An-Nahl [16]: 91) 

 

Berdasarkan ketiga ayat di atas menegaskan 

bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan 

apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa 

perkataan maupun perbuatan.  

Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan 

diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang 

diistilahkan „antaradhin minkum‟. Walaupun kerelaan 

tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk 

hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. 

Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat 

kebiasaan dimasyarakat sebagai serah terima merupakan 

bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan 

kerelaan.
10

 

b) Hadis 

Al- Hadis merupakan rahmat Allah yang diberikan 

kepada Nabi Muhammad untuk umatnya sehingga hukum 

Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan 

zaman.
11

 Hadis yang menerangkan tentang akad adalah : 

ُ عَلَْيو َوِسَّلَّ قا ل : مْن َأَخَذَأْمَواِل النَّاِس  َّلِِبُّ َصلَّ ا َّللَّ يُرِيُدأ َداَءىَاأ ٌدى اَّلّلُ  َعن أ ِِب ٌىَريْرةَعِن ااه

ثَْعْنُو َوِمْن أ جَ  ثاََلفَيَا أ   (لََفُو اَّلّل. )رواه االبخاريُد يُرِيُدا 
12

                     

                                                           
10

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual 

Beli dalam Perspektif Fkih dan Praktiknya di Pasar Modal Indones, h. 786. 
11

 Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Ahkam, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 338 
12

 Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, Shahih 

Bukhari, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h. 447 
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Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu „Alaihi Wa Sallam, 

beliau bersabda; “Siapa yang mengambil harta manusia 

(berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka 

Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa 

yang mengambilnya dengan maksud merusaknya 

(merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”. 

(H.R Bukhari) 

 

3. Rukun dan Syarat Perjanjian 

Perjanjian dalam  Islam pada dasarnya dapat dilakukan 

dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum 

(penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak 

yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada 

bentuk atau jenis objek perjanjian yang dilakukan. Sebagai 

misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (bai‟), sewa 

menyewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah), penitipan barang 

(wadi‟ah), perseroan (syirkah), pinjam meminjam, pemberian 

(hibah), penangguhan utang (kafalah), wakaf, wasiat, kerja, 

gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.  

a. Rukun Perjanjian 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, 

sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur 

tersebut yang membentuknya.
13

 Rukun berasal dari kata 

mufrad dari kata jama arkaa, artinya asas atau sendi atau 

tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidak sahnya 

(apabila ditinggalkan).
14

 Mayoritas ulama selain Hanafiyah 

mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua 

orang yang berakad („aqid), objek yang dijadikan akad 

(maqud alaih), serta ungkapan ijab dan kabul (shighat).
15

 

                                                           
13

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya 

pada sektor Keuangan Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) h.46. 
14

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

Pustaka Firdaus, 2002), h.30. 
15

Rachmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

h.45. 
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Sedangkan  menurut ulama Hanafiyah rukun akad 

hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Adapun selainnya tidak 

termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya 

sudah pasti. Dengan kata lain shighat dapat dikatakan 

termasud penunjang dalam akad dan merupakan keturunan. 

Artinya shighat tidak sah jika tidak terdapat kedua belah 

pihak yang berakad („aqid) dan objek akad (maqud „alaih).
16

 

Sedangkan Rukun akad itu dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan 

kesepakatan atas dua kehendak atau yang menempati tempat  

keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.
17

 

Suatu  perjanjian dalam  hukum  Islam sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat- syarat. Rukun dan syarat akad 

terbagi menjadi beberapa rukun yaitu sebagai berikut: 

a. „Aqid adalah pihak  yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari 

beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang 

yang memiliki hak dan terkadang merupakan merupakan 

wakil dari yang memiliki hak. 

b.  Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan, 

seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, 

dalam akad hibah (pemberian), dan gadai. 

c.  Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda tujuan 

pokok akad. 

d. Sighat al-„Aqd ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. 

Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak 

yang berakad dan diucapkan setelah adanya ijab. 

Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan 

                                                           
16

Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2016), h.13. 
17

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ( Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2012), h. 22  
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dalam pernyataan Sighat al-„Aqd (ijab dan kabul) adalah 

sebagai berikut:
18

 

1) Harus Jelas atau Terang Pengertiannya 

Yaitu lafadz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus 

jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan („urf) 

yang berlaku. Dengan demikian pada saat 

pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing 

pihak yang mengadakan perjanjian atau yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah 

mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang 

telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun 

akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. 

2) Harus Ada Kesesuaian (Tawaffuq) 

Maksudnya adalah harus ada kesesuaian antara ijab 

dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk 

menghindari terjadinya kesalah pahaman di antara 

para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian 

hari. 

3) Harus Memperlihatkan Kesungguhan dan Keridhaan 

(Tidak Ada Paksaan). 

Yaitu tidak adanya paksaan untuk melaksanakan isi 

perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai 

kekuatan  hukum yang penuh. Dalam  hal ini berarti 

tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada 

pihak yang lain, dengan  sendirinya perjanjian yang 

diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila 

tidak didasarkan  kepada kehendak bebas pihak-pihak 

yang mengadakan perjanjian. 

Sementara bentuk-bentuk sighat akad itu sendiri dapat 

dilakukan secara lisan (dengan kata-kata), tulisan, isyarat 

(khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan 

dua cara sebelumnya, seperti karena bisu dan buta huruf). 

Apapun bentuk sighat akad itu tidak menjadi masalah, namun 

                                                           
18

 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam  Islam, (Jakarta: 

SinarGrafika, 1994), hal. 35 
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yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari 

kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
19

 

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), diantaranya yaitu:
20

 

a. Gila, yaitu bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak 

waras, maka tidak sah nya akad tersebut. 

b. Rusak akad, yaitu dalam suatu pelaksanaan akad seseorang 

harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal 

bisa disamakan dengan pengertian gila. 

c. Mabuk, yaitu seseorang yang sedang mabuk tidak boleh 

melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak 

dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alkohol yang 

memabukan. 

d. Tidur, yaitu dalam melakukan perikatan seseorang harus 

sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam 

keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut. 

e. Pingsan, yaitu sama dengan orang yang tidur, seseorang 

yang sedang dalam keadaan pingsan tidak boleh 

melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar. 

f. Pemboros, yaitu seseorang yang masuk kreteria pemboros 

tidak dapat melakukan akad kontrak dikarenakan 

membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan 

akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan 

penyalahgunaan akad. 

g. Dungu, yaitu seseorang yang akadnya 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 akad merugikan 

dirinya maupun merugikan para pihak yang berakad. 
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Hendi Suhendi, Fikih Muamalah….., h, 47-48. 
20

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi 

dalam Fiqh Muamalat, ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 15  
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h. Hutang, yaitu orang yang terlalu banyak hutang akan 

membahayakan para pihak yang berakad, ditakutkannya 

penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang 

banyak hutang.
21

 

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, 

orang yang berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau 

maksud pokok mengadakan akad, ijab dan kabul. 

b. Syarat Perjanjian 

Dalam pelaksanaan akad harus memenuhi syarat dan 

rukunnya. Zuhaily (1989 : 203-205 Juz IV) mengungkapkan 

pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad 

dapat dikatageorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak 

(fasid), dan syarat yang batal (bathil). 
22

 

(1) Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi 

akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dsan 

dibenaarkan oleh Syara‟ sesuai dengan kebiasaan  

masyarakat (urf). 

(2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah 

satu  kriteria yang ada dalam syarat shahih. 

(3) Syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai 

kriteria syarat shahih dan tidak member nilai manfaat 

bagi salah satu pihak atau lainnya. 

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam: 

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

sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian. 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang 

disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak 

pada sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya 

dalam akad nikah dan sebaginya. 

Dalam melakukan perjanjian maka harus terpenuhinya 

rukun dan syarat sebagai syarat sahnya atas perjanjian 

                                                           
21

Ahmad Azhar Basyir, Asas –Asas Hukum Muamalah (Hukum 

Perdata Islam). Cet Ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.32. 
22

 Prof. Dr. H. Ismail Nawawi , Fikih Muamalah klasik dan 

kontemporer, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 20 
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tersebut. Ijab, qobul dan objek merupakan unsur dari rukun 

dalam melaksanakan perjanjian atau akad yang harus 

terpenuhi oleh para pihak yang berakad. Adapun syarat akad 

yaitu para pihak yang melakukan perjanjian harus sama-

sama dewasa (baligh) sehat akalnya, dan memiliki 

kewenangan dalam melakukan tindakan
23

 

Adapun Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang 

wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian. Syarat-

syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 

akad yaitu: 

a. Akid (orang yang berakad), disyaratkan memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad.  

b. Ma‟qud „alaih  (objek akad). Ada empat syarat yang harus 

dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:  

(1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya 

akad,  

(2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai 

dengan ketentuan syara‟  

(3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa 

diserahkan pada waktu akad,  

(4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas 

diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan antara keduanya
24

 

c. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

Tidak sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, orang 

yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros 

atau lainnya. 

d. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.  

e. Akad bukan jenis akad yang dilarang 

f. Akad dapat memberi faedah 
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Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian, (Bandung: RajaGrafindo 

Persada: 2001), h. 79 
24

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah ( Jakarta: PT.RajaGrafindo 

Persada, 2016), h.47-48. 
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g. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab 

tersebut di batalkan sebelum adanya kabul. Maka ijab 

yang demikian dianggap tidak sah.
25

 

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang 

disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada 

sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad 

nikah dan sebaginya. Namun secara keseluruhan, syarat-

syarat umum yang harus terdapat setiap akad adalah yang 

berkaitan dengan subyek perjanjian („aqidain) dalam dunia 

hukum, perkataan subyek hukum (termasuk subyek 

perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang 

memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan 

dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 

(ahliyatul ada‟). Namun, dewasa ini yang memiliki hak 

dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi 

juga dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Berikut 

penjelasannya adalah:   

1) Manusia 

Manusia pada umumnya dianggap memiliki dan 

membawa hak sejak dilahirkan, dan akan berakhir 

ketika ia meninggal dunia.
26

 Namun, yang menjadi 

persoalan adalah kapankah seseorang itu mempunyai 

kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (ahliyatul 

ada‟), sebab di dalam hukum Islam tidak semua orang 

dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya, 

yaitu diistilahkan dengan “Mahjur „alaih”. Hal ini 

sesuai dengan ayat (5) dari surat An-Nisa‟ sebagai 

berikut: 
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Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media, 

2016), h.,54-55. 
26

 Abdul kadair Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: 

PT. Citra Aitya Bakti: 2014), h. 23 
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang 

dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai 

pokok kehidupannya.” (QS. An-Nisa:[4]: 5) 

 

Dengan demikian dari ketentuan hukum ayat 

di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam ketentuan 

hukum Islam terdapat golongan yang tidak cakap 

bertindak hukum, yaitu mereka yang diistilahkan 

dengan “as-suf‟ah”, dan menurut ahli hukum Islam, 

seperti Muhammmad Ali as-Shabuni dalam bukunya 

Tafsir Ayatul Ahkam dan Muhammad Ali as-Sayis 

dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam, sebagaimana 

dikutip Hasbalah Thaib dalam bukunya Hukum 

Benda Menurut Islam mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan as-Syuf‟ah atau as Sufaha adalah:
27

 

a) Anak di bawah umur 

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya 

seorang anak dibawah umur untuk bertindak 

hukum adalah QS. An-Nisa ayat 6 : 

 

               

                   

 

“Dan ujilah anak yaitm itu sampai mereka cukup 

umur untuk kawin, kemudian jika menurut 
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 Ru‟fah Sohari, Fiqh Muamalah, (Bogor: PT. Raja Grafindo 

Persada: 1979), h. 118  
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pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara 

hartanya), maka serahkan kepada mereka 

hartanya.” (QS. An-Nisa [4]: 6) 

 

Dalam hal ini, kemudian Imam Syafi‟i 

memberikan batasan terhadap seseorang yang 

dikatakan belum dewasa, yaitu anak (baik laki-laki 

maupun perempuan) yang belum mencapai umur 

15 tahun dan bagi anak laki-laki belum mengalami 

mimpi basah sehingga keluar maniya serta bagi 

anak perempuan yang haid.
28

 

b) Orang yang tidak sehat akal 

Orang yang tidak sehat akalnya dianggap 

tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun 

untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan 

demikian semua urusannya diserahkan kepada 

walinya. Dasar hukumnya adalah ayat 282 surat 

Al-Baqarah yang berbunyi: 

 

               

                 

 

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

sanggup mengimlakan, maka hendaklah walinya 

mengimlakan dengan jujur”(QS. Al-Baqarah [2]: 

282) 
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Syafe‟i Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia: 2001), h. 

97 
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c) Orang yang boros  

Menurut pendapat Imam Syafi‟i sebagaimana 

dikutip Ibnu Rusy, bahwa seorang yang boros 

dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan 

hukum. Namun ketetapan tentang keadaanya 

tersebut haruslah ditentukan berdasarkan 

keputusan hakim yang menanganinya. Hal ini 

diqiyaskan kepada mereka yang tidak memiliki 

akal yang sehat, karena dapat merugikan orang 

lain, terutama pihak keluarganya. 

Dengan demikian, dari ketiga kelompok 

orang yang tidak cakap melakukan tindakan rukun 

tersebut, untuk segala urusannya dapat diserahkan 

di bawah perwalian yang bersangkutan, dan hal ini 

dapat dipaksakan. Sedangkan untuk syarat 

seseorang menjadi wali, Sayid Sabiq memberikan 

ketentuan bahwa orang tersebut dalam keadaan 

merdeka (tidak di bawah perwalian), berakal sehat, 

dewasa, dan beragama Islam. 

2) Badan Hukum  

Pada saat sekarang ini badan hukum dianggap 

sebagai subjek hukum yang dapat menimbulkan adanya 

hak dan kewajiban. Adapun yang dimaksud dengan 

badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan 

tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu, oleh 

hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

Akan tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa 

badan hukum itu memiliki kekayaan yang sama sekali 

terpisah dengan kekayaan para anggotanya.  

Dalam Islam, keberadaan badan hukum ini di 

dalam nash memang tidak diatur secara tegas, namun 

kita ketahui bahwa syari‟at Islam yang berkembang di 

dalam masyarakat adalah dimaksudkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. 
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4) Macam-Macam Perjanjian 

Para ulama fiqh mengemuukakan bahwa akad itu bisa 

dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut 

syara‟, maka akad terbagi dua, yaitu:
29

 

A. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan 

syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad 

itudan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang 

sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

menjadi dua macam, yaitu:
30

 

1) Akad yang 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 memmiliki kekuasaan 

untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti 

akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.
31

 

B. Akad ghairu sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan 

pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat 

hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-

pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanifiyah membagi 

akad yang tidak sahih ini menjadi dua macam yaitu: 

1) Akad yang bathil, suatu akad dikatakan batil apabila akad 

itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada 

larangan langsung dari syara‟. 

2) Akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 

dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu 

tidak jelas.
32
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5) Asas-Asas Perjanjian dalam Islam 

  Asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar, 

basis, dan fondasi. Secara termonologi asas adalah dasar atas 

sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. 

Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah 

prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar 

berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, 

mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum 

adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan 

alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan 

hukum.
33

 

  Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum 

perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada 

pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang 

berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam 

pelaksanaan asas suatu kontrak, maka akan berakibat pada 

batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Beberapa 

asas tersebut antara lain :
34

 

a. Asas Ilahillah 

Setiap tingkah laku perbuatan manusia tidak akan luput 

dari ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah 

SWT. 

 

                   

  
“Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..”(QS Al-

Hadid [57]: 4) 

Kegiatan  muamalat, termasuk perbuatan perikatan, 

tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan 
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demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. 

Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab 

kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, 

tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku 

dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan 

Allah SWT. 

Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sesuai 

kemauan hatinya, karena segala perbuatan akan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

b.  Asas Kebebasan (al- Hurriyah)  

Menurut Fathurahman Djamil, asas kebebasan 

merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan 

merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian.
35

 Islam 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan 

tersebut ditentukan oleh para pihak, termasuk menciptakan 

cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah 

disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat 

para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan 

segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini 

tidaklah absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh 

dilaksanakan.
36

 Syariah Islam memberikan kebebasan 

kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan 

yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya 

adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga 

agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia 

melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. 

Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, 

tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur 

pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak 

yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang 
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dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. 

Landasan asas ini adalah: 

                       

               

                    

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.‟ (QS Al- Baqarah [2]: 256) 

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkanya.
37

 

c. Asas Persamaan atau kesetaraan  

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali 

terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang 

lainnya. 

Hal ini menunjukan, bahwa setiap manusia memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu 

dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas 

kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinnya. 

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak 

dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas 
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persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu 

kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 

d. Asas Keadilan ( al - „A dalah ) 

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur‟an 

menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal 

moral. 

1. Q.S al-A‟raaf : 29 

         

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan 

keadilan". (QS. Al-A‟raaf [7]: 29) 

Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak 

yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian 

yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 

kewajibannya. 

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, 

meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari 

kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut 

hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak  memenuhi 

kewajiban terhadap akad yang dibuat.
38

 

e. Asas Kerelaan ( a l - Ridha ) 

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang 

dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan 

semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang 

berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan 

dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika 

dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak 
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yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. 

Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah 

mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela 

antara pelakunya. Jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, 

paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.
39

  

Dasar asas ini adalah : 

                  

                 

                

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu.”( QS. al – Nisa [4]: 29 ). 

f. Asas Kejujuran ( Ash - Shidq )  

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam 

pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan 

dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu 

sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam 

perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para 

pihak.
40

 Dalam QS. Al - Ahzab: 70   
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”(QS. Al-Ahzab 

[33] : 70) 

g. Asas Tertulis ( al - Kitabah )  

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya 

dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan 

pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam 

Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan, 

agar akad yang dilakukan benar-benar senantiasa berada 

dalam kebaikan dan perasaan yang nyaman bagi semua 

pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga selalu 

disertai dengan saksi-saksi yang dapat dipercaya, rahn atau 

jaminan (untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab 

individu. 

Dalam Islam, ketika seorang subjek hukum hendak 

membuat suatu akad dengan subjek hukum lainnya, selain 

harus didasari dengan adanya kata sepakat, ternyata juga 

dianjurkan untuk dituangkan kedalam bentuk tertulis dan 

juga diperlukan kehadiran saksi-saksi, hal demikian 

sangatlah penting, terutama sekali untuk akad-akad yang 

membutuhkan pengaturan yang kompleks.
41

 

6) Berakhirnya Akad 

Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya akad. 

Berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putusnya 

akad yang mengikat antara muta‟aqidain (kedua belah pihak 

yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi 

atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akad yang 
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batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak 

diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu 

rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah 

berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan 

akad (mujib dan qabil) setelah terjadinya atau berlangsungnya 

akad secara sah. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad 

dapat berakhir apabila: 

a)  Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang 

telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses 

waktu. Seperti pada akad ijarah yang telah habis masa 

kontraknya. 

b) Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. 

Misalnya pada akad tamlikiyyah yang bertujuan perpindahan 

hak kepemilikan dengan pola akad jual beli, maka akadnya 

berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan 

kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah 

menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan harga 

yang telah disepakati. 

c) Barakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-

pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah 

masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti 

sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung 

akad. 

Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat 

muntanad (berlaku surat), ada kalanya bersifat mughtasar 

(tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian 

kuasa, Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan 

sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak 

berlaku surut tetapi berlaku semenjak fasakh.
42

 Akad 

dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh, fasakh terjadi 

dengan sebab-sebab sebagai berikut: 

a) Fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara‟. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, 

cacat, syarat atau majelis. Salah satu pihak dengan 
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persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa 

menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Karena 

kewajiban yang ditimbulkan, oleh adnya akad tidak 

dipinuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar 

pembayaran (khiyar naqd) 
43

 

b)  Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam 

hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak 

semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu 

pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan 

akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, 

al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara‟ah. 

Akad juga akan berakhir dalam bai‟al-fudhuli (suatu 

bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada 

persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat 

persetujuan dari pemilik modal.
44

  

Mengenai Para fuqaha tidak sependapat menurut 

ulama mazdhab hanafi akad sewa-menyewa akan 

berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan 

menurut Syafi‟i tidak dalam akad gadai juga kematian 

pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya 

akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna 

menjamin hak atas piutangnya. 

c)    Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya 

kewenangan dalam akad yang mauquf . Akad 

 mauquf akan berakhir jika yang berwenang wilaya al 

akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad 

Demikian fuduli yaitu akad yang dilakukan oleh orang 

yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau 
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diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak 

adanya izin dari yang berwenang.
45

 

Ulama fiqh menyatakan suatu akad berakhir apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki 

tenggang waktu. 

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila 

akad mengikat. 

3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat 

berakhir bila: 

a) Akad itu fasid. 

b) Berlakunya khiyar syarat „aib 

c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak 

yang berakad. 

d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna. 

e) Wafat salah satu pihak yang berakad. 

 

 

B. Arisan Dalam Islam 

1. Pengertian Arisan 

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang 

yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di 

antara mereka untuk menentukan siapa yang  memperolehnya, 

undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota 

memperolehnya.
46

 Bagi perempuan Indonesia, arisan bukanlah 

sesuatu aktivitas yang asing, sebaliknya kita semua sangat 

familiar, bahkan sedari kita masih remaja. Tak peduli usia, 

status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan apa arti 

dari kata arisan. Pada dasarnya Arisan adalah sekelompok 

orang, umumnya kaum hawa, yang saling berkumpul dan 
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mengumpulkan uang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah 

uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai 

pemenang. Periode putaran arisan berakhir apabila semua 

anggota telah memenangkan giliran. 

Pada hakikatnya, secara sederhana, arisan adalah bagian 

dari pinjam-meminjam. Jika ada sepuluh orang mengikuti suatu 

arisan, ketika Muslimah A menang undian maka ia telah 

meminjam sembilan uang arisan dari anggota lainnya. 

Kemudian, Muslimah A akan menggantinya secara berangsur 

sesuai jatuh tempo waktu undi arisan. 

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh beberapa kalangan 

kelompok masyarakat termasuk kedalam Hukum Perjanjian. 

Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama 

sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, 

yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang 

melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan 

yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak 

berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi sebagian 

besar ditunjukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari 

persetujuan atau perjanjian. Bagian umum memuat peraturan-

peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya 

tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-

macam perikatan dan sebagainya. 

Bagian khusus memuat peraturan-peratuaran mengenai 

perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang 

sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, 

sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, dan lainnya. Perjanjian 

yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga terjadi  pada 

arisan yang dikategorikan sebagai perjanjian. Dengan demikian 

tidak salah kiranya jika perjanjian arisan disebut juga dengan 

perjanjian pinjam meminjam, utang-piutang, walaupun sebagian 

kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan 

biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur 

dalam  pasal 1230 BW. Dalam pasal tersebut dijelaskan tidak 
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mewajibkan perjanjian mesti terulis, sehingga perjanjian arisan 

tetap akan dikatakan perikatan yang biasa.
47

 

 

2. Dasar Hukum Arisan 

Arisan merupakan pinjaman yang bergilir yang disebut 

transaksi sosial (tabarru). Hal ini tak dilarang dan justru 

dianjurkan dalam Islam, selama ada niat untuk menunaikannya 

sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dalam 

sebuah hadis dijelaskan:  

 

ُ عَلَْيو َوِسَّلَّ قا ل : مْن  َّلِِبُّ َصلَّ ا َّللَّ يُرِيُدأ َداَءىَاأ ٌدى اَّلّلُ  َأَخَذَأْمَواِل النَّاِس َعن أ ِِب ٌىَريْرةَعِن ااه

ثْلََفُو اَّلّل. )رواه االبخاري( ثاََلفَيَا أ  َعْنُو َوِمْن أ َجُد يُرِيُدا 
48
                

 

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: Barang siapa yang meminjam harta orang dengan 

niat ingin ditunaikan, niscaya Allah akan menolongnya untuk 

dapat menunaikannya. Sebaliknya, barang siapa yang 

mengambil harta orang lain untuk memusnahkan, maka Allah 

akan memusnahkannya.” 

 

Arisan secara umum memiliki motif untuk saling tolong-

menolong sesama peserta. Para anggota berharap dengan 

angsuran tersebut mereka bisa menabung dalam jumlah tertentu 

untuk memenuhi hajat mereka atau berutang untuk dilunasi 

secara berkala. 

 

Dalam arisan sejatinya tidak ada transaksi yang sifatnya 

terlarang. Hal ini juga sesuai jika merujuk pada kaidah umum 

dalam bermuamalah, yakni:  
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Hendi Sihendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 
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ََ بَ  لَ اَ  َلِ ا مَ عَ مُ ا لْ  ِف  لُ ْص لَ  أ   اَ    يللِ دَ  لُّ  دُ يَ  نْ أَ  الاَ  ةِ  
49

                    

 “Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah diperbolehkan, 

sampai ada dalil yang melarangnya”  

 

3. Macam-Macam Sistem Arisan 

Seiring perkembangan zaman muncul berbagai model 

arisan. Berikut beberapa jenis arisan yang sudah berkembang 

dan dipakai masyarakat 

a. Arisan Biasa 

Setiap anggota arisan yang ingin menang harus 

menunggu sesuai nomor urutan untuk telah ditentukan atau 

berdasarkan kocokan. Kelemahan model ini adalah 

kebutuhan setiap anggota tidak menjadi perhatian. 

b.Arisan Tembak  

Model ini muncul untuk memperbaharui sistem 

arisan yang masih bersifat manual dan lebih 

memprioritaskan kebutuhan setiap anggota. Istilah yang 

digunakan untuk melelang kocokan arisan ialah piauw. 

Mekanismenya adalah anggota yang sangat 

membutuhkan uang tersebut dan secepatnya ingin menang 

maka ia harus rela membayar 10 persen dari uang arisan. 

Bila menyanggupinya maka dapat dipastikan dia akan 

menerima langsung uang arisan tersebut tanpa adanya 

kocokan arisan. 

c. Arisan Online 

Arisan online merupakan jenis arisan yang sistemnya 

menggunakan perantara dunia maya. Keunggulan dari sistem 

ini yaitu cukup mudah hanya mengandalkan media sosial 

saja. Untuk jangkauan anggotanya sendiri juga cukup luas 

tidak hanya orang-orang dekat. Orang yang tidak dikenal 

juga dapat ikut serta dalam arisan ini. Namun sistem arisan 

ini memiliki risiko yang tinggi dan rawan penipuan. 
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4. Hukum Arisan Dalam Islam 

Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal 

dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), 

kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, 

kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu 

dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang 

secara shahih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum 

asalnya dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika 

memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, 

ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat 

syariat dariya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa 

muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang 

ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan 

keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi 

dan sosial kemasyarakatan. Manusia, kapanpun dan di 

manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat 

duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai 

pertanggung jawabkannya kelak di akhirat.  

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan 

muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al Quran dan As 

Sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada 

hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.  

 

 

C. Lelang (Bai al-Muzayadah) 

1. Pengertian Lelang (Bai al-Muzayadah) 

Secara Bahasa, kata muzayadah (مزايدة) berasal dari 

kata zada yazidu ziyadah ( يزيد زيادة  زاد  ) yang artinya 

bertambah, maka muzayadah berarti saling menambahi. 

Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas 

suatu barang. Lelang (auction) adalah suatu metode 

penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran 

tertinggi. Lelang adalah bentuk penjualan barang-barang 

yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan 
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orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih 

tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan 

barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara 

lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau 

calon pembeli.
50

 

Dalam kitab Al-Qawani Al-Fiqhiyah, secara istilah 

definisi dari  

Muzayadah adalah Mengajak orang membeli suatu barang, 

di mana para calon pembelinya menambahi nilai tawar 

harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. 

Sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam 

sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada 

beberapa calon pembeli Kemudian para calon pembeli itu 

saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga 

terjadilah semacam saling tawar dengan suatu harga.  

Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang, dalam 

arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang 

ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi. 

Lalu terjadi akad dan pembeli  

tersebut mengambil barang dari penjual. 

 

2. Dasar Hukum Lelang   

Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum 

lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena 

memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda. Ada 

hadits yang membolehkannya dan ada yang tidak 

membolehkannya.
51

 

a. Yang Membolehkan   

Yang membolehkan lelang ini adalah jumhur 

(mayoritas ulama). Dasarnya adalah apa yang dilakukan 

langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. 

Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam 

kehidupannya. Di antara hadis yang membolehkannya 
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antara lain : Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang 

lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia 

meminta sesuatu kepada Nabi saw.  

 

ُ َعْنُو قَا َل َب ع النَّ  وَِس َرِِضَ اَّللَّ ُ عَلَْيِو َوسَ ِِبُّ َعْن أ  َّ َِ  َّلَِّ  َصا ىَّ اَّللَّ  نْ مَ  الَ ا قَ ًَ دَ قَ ا وَ س  ل

 رِ يُ  نْ مَ  ِبُّ النَّ  الَ قَ فَ  َهِ رْ دِ ا بِ مَ تُُ دُ َْ أ   لٌ جُ  رَ  الَ قَ فَ  حَ دَ لقَ اْ وَ  َس لَ الِ اْ دٌ ى ىَ  يشئِ 

)رواه الرت مذى( وُ نْ ا مِ مَ يُا عَ بَ فَ  ْيِ هَِ  رْ دِ  لٌ جُ رَ  اهُ طَ عْ أَ فَ دُ يْ 
52

    

“Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 

Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air 

dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan 

mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia 

membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, 

siapa yang berani menambah? maka dibeli dua dirham 

oleh seorang lelaki kepada beliau, lalu di juallah kedua 

benda itu kepada laki-laki tadi. (HR Tirmidzi)  

 

Hadis ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang 

dalam syariah Islam. Lantaran Nabi SAW sendiri 

mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan untuk 

mengharamkannya. Kebolehan transaksi lelang ini 

dikomentari oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang 

sudah sampai ke level ijma (tanpa ada yang menentang) 

di kalangan ulama.   

b. Yang Memakruhkan  

Namun ternyata ada juga ulama yang memakruhkan 

transaksi lelang. Di antaranya Ibrahim an-Nakha‟i. Beliau 

memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits 

dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata: 
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ِ ََنَى  ْعُت َرُس ُل هللُا َصا َى هللُا عَلَْيِو َوَسَّلَّ َعْن بَْيعِ املَُزا يََد ِة  ََسِ

)رواه الزبار(
53

 

 

“Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli 

lelang. (HR. Al Bazzar)  

 

Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya 

masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-

benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. 

Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau 

bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang. 

 

3. Perbedaan Lelang dengan Transaksi sejenisnya  

Lelang memang punya beberapa kesamaan yang 

nyaris sulit dibedakan dengan transaksi sejenis, seperti 

dengan najsy, atau transaksi membeli barang yang sudah 

dibeli orang lain, atau menawar barang yang sudah ditawar 

orang lain.
54

 

a. Najsy  

Secara bahasa najsy adalah bermakna al-itsarah 

 yang artinya dendam.  Sedangkan dalam makna (االثارة)

istilah, najsy adalah pura-pura menaikkan harga barang yang 

ditawarkan. Tujuannya tentu agar calon pembeli tertipu dan 

membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan lelang 

tidak sama dengan najsy, karena lelang tidak bertujuan untuk 

menipu calon pembeli.   

b. Membeli Barang Yang Dibeli Orang Lain   

Kadang ada orang yang mengharamkan lelang 

dengan alasan bahwa dalam lelang ada unsur membeli 

barang yang sudah dibeli orang lain. Dan illat kenapa 

membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu terlarang, 
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karena sifatnya memaksa orang lain untuk membatalkan 

transaksi yang sudah disepakatinya. Sehingga orang yang 

seharusnya berhak membeli itu dipaksa mengembalikan 

barangnya, dan kemudian barang itu diambil atau dibeli oleh 

pembeli yang baru. Sedangkan yang sesungguhnya terjadi 

dalam praktek lelang, unsur membeli barang yang sudah 

dibeli orang lain itu tidak terjadi. Sebab barang yang 

ditawarkan dalam lelang itu belum terjual dan belum 

menjadi milik siapapun. Bahkan statusnya masih dalam taraf 

saling tawar harga antara sesama pembeli, dimana tawar 

menawar itu sendiri pun belum disepakati dan belum ada 

kata putus. Maka tindakan saling tawar antara sesama calon 

pembeli bukan sesuatu yang terlarang, karena tidak 

membatalkan apa yang sudah dibeli orang lain.  Apabila 

sudah ada penawar tertinggi dan tidak ada lagi yang berani 

menawar lebih tinggi, maka kemudian baru diputuskan 

bahwa barang itu terjual kepada penawar tertinggi. Barulah 

kalau dibatalkan dengan paksa hukumnya menjadi haram.
55

 

c. Menawar Ulang Harga Yang Sudah Disepakati Orang Lain   

Praktek yang diharamkan dalam jual beli adalah 

ketika penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, 

tiba-tiba muncul pembeli yang lain dan menohok dengan 

mengajukan harga tawar yang lebih tinggi.  Seandainya 

antara pembeli pertama dengan penjual belum sempat terjadi 

kesepakatan harga, sebenarnya tidak mengapa kalau ada 

yang menyodok dengan harga yang lebih tinggi. 

Namun bila kedua bolah pihak sudah mencapai 

kesepakaan harga yang ditetapkan, lalu tiba-tiba kesepakatan 

itu dirusak dengan masuknya penawar baru dengan harga 

yang lebih tinggi, maka cara itu adalah cara yang 

diharamkan. Sedangkan dalam praktek lelang, kesepakatan 

harga belum tercapai. Masing-masing peserta lelang masih 

saling tawar dan belum ada keputusan, dan saling tawar di 

antara calon pembeli bukan lah hal yang terlarang. 
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4. Bentuk Lelang  

Dalam prakteknya, lelang ini bisa mempunyai 

banyak wujud dan bentuk, seperti lelang penjualan barang, 

lelang tender proyek, hingga lelang jabatan. Dalam kitab 

fiqih klasik, semua pembicaraan lelang berkisar seputar 

penjualan barang dari satu orang pemilik barang kepada 

beberapa pihak calon pembeli.
56

 

a. Harga Menaik   

Pola yang paling sering kita temukan di tengah 

masyarakat adalah  

lelang dengan harga menaik. Maksudnya pernilik barang 

membuka harga dari yang paling rendah, lalu ditawarkan 

kepada para peserta lelang untuk menawar dengan harga 

yang lebih tinggi. Maka para peserta lelang saling 

mengajukan harga penawaran yang lebih tinggi dari yang 

diajukan oleh sesama peserta lelang. Hal ini berjalan 

hingga sampai kepada penawar tertinggi, dimana peserta 

lelang yang lain tidak berani lagi menawar dengan harga 

yang lebih tinggi lagi dari itu. Lelang seperti ini sering 

juga disebut dengan lelang ala Belanda (Dutch Auction) 

dan disebut lelang naik.  

b. Harga Menurun   

Namun kadang ada juga pola lelang yang cara 

penawaran harganya terbalik, yaitu menurun. Pemilik 

barang membuka dengan harga yang paling tinggi, lalu 

para peserta berlomba saling menawar dengan harga yang 

lebih rendah. 

Lelang ini biasanya dipakai dalam praktik penjualan 

saham di bursa efek, dimana penjual dapat menawarkan 

harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, 

penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi 

kesepakatan. 

 

 

 

                                                           
56

Ibid 



 

 

49 

5. Praktek Yang Diharamkan Dalam Lelang  

Dalam prakteknya di lapangan, kadang ada saja trik 

jahat yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga 

dapat keuntungan untuk dirinya tetapi merugikan pihak lain. 

Ada beberapa trik haram yang sering dilakukan, antara lain 

seperti:
57

 

a. Menipu Peserta Lelang   

Kadang sebuah lelang dikotori oleh sejumlah 

komplotan yang bertindak untuk menekan peserta lelang 

yang lain. Dalam operasinya mereka berkomplot dan 

disebut dengan auction ring. Salah satu triknya adalah 

mereka sepakat berpura-pura saling menawar dengan 

harga yang semakin tinggi, sehingga terkesan seolah-olah 

barang yang ditawarkan itu punya nilai tersendiri yang 

perlu dibela dan direbut. Padahal sesungguhnya semua itu 

hanya trik kotor yang dilkukan oleh sekomplotan orang 

saja. 

b. Menekan Penjual   

Komplotan lelang kadang juga mengerjai pihak 

penjual atau pemilik barang. Caranya dengan sama-sama 

menawar dengan harga yang serendah-rendahnya, 

sehingga harga terjual dengan nilai yang sangat rendah.  

Setelah barang didapat, barulah sesama komplotan itu 

saling melakukan lelang sesama mereka. Penawaran 

curang seperti itu disebut penawaran cincai (collusive 

bidding/ collusive tendering). Metode haram ini 

seringkali terjadi dalam kasus barang sitaan dalam kasus 

kepailitan atau lainnya. 

c. Lelang Pura-pura   

Cara ketiga yang juga diharamkan adalah lelang 

pura-pura dan  

Diikuti hanya oleh peserta yang terbatas dan sudah saling 

bersekongkol. Sering terjadi dalam lelang proyek atau 

order dari perusahaan baik swasta ataupun dari pihak 

pemerintah. Sebuah pekerjaan proyek pengadaan barang 
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dan jasa diharuskan lewat sistem tender, apabila nilai 

proyek itu tinggi. Maka dilakukanlan sandiwara lelang 

tender, seolah-olah semua dilakukan sesuai prosedur. 

Padahal pemenang tender sudah ditetapkan sebelumnya. 

Caranya, semua peserta lelang tender itu tidak lain adalah 

orang yang sama. Cuma nama perusahaannya saja yang 

kelihatannya berbeda. Dengan cara itu maka yang mana 

saja dari perusahaan yang mengajukan lelang tender itu, 

tidak akan jadi masalah. 
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