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ABSTRAK 
 

Fauzi, Rozien. 2016. Analisis Fiqh Terhadap Transaksi Jual-Beli Oleh Down 

Syndrome Di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Syari„ah  Progam Studi Mu„amalah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ely 

Masykuroh, SE., M.S.I. 
 

Kata Kunci : Ja>iz fi> bay‘ihim, Down Syndrome, Khiya>r ‘Ayb, Khiya>r Naqd. 
 

 Dalam bertransaksi jual-beli harus memenuhi rukun dan syarat jual-beli. 

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya keterbelakangan mental (down 

syndrome) para penduduk di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten 

Ponorogo. Terjadinya praktik jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome di 

Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo tidak memenuhi 

syarat dari ‘a>qid. Sehingga ‘aqd transaksi jual-belinyapun masih dipertanyakan. 

Dan adanya wanprestasi oleh down syndrome di Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo yang mana dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian 

dalam berprestasi. Seperti tidak genapnya jumlah tasbih dan tidak layaknya keset. 

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai, bagaimana analisa 

fiqh terhadap ‘aqd transaksi jual-beli oleh down syndrome di Desa Karangpatihan-

Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana analisa fiqh terhadap 

wanprestasi down syndrome di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo. 

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang 

menggunakan observasi dan interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

transaksi jual-beli dan pengurus down syndrome di Desa Karangpatihan-

Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo. Kemudian data yang terkumpul diolah 

secara ringkas dan sistematis, selanjutnya dilakukan pengeditan terhadap jawaban 

setelah dilakukan dengan metode deduktif. 

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, 

Praktik dari ‘aqd transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome kelas 

ringan dan kelas sedang, baik dengan masyarkat sekitar atau dengan pihak 

pengurus di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo adalah 

boleh (ja>iz/iba>h}ah fi> bay‘ihim), karena syarat dari a>qid, s}i>ghat, dan ma‘qu>d ‘alayh 

sesuai dengan fiqh. Yaitu para tunagrhaita dapat memahami apa itu transaksi jual-

beli. I<ja>b-qabu>l oleh down syndrome kelas ringan dan kelas sedang dapat 

diketahui secara lisan, isyarat, perbuatan, dan waki>l. Adapun ma‘qu>d ‘alayh yang 

dimaksudkan oleh down syndrome kelas ringan dan kelas sedang jelas, 

bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan ‘aqd transaksi jual-

beli yang dilakukan oleh down syndrome kelas berat tidak sesuai dengan fiqh dan 

tidak boleh dalam bertransaksi, kecuali dengan waki>l.  
Kedua, Wanprestasi yang dilakukan oleh down syndrome kelas ringan dan 

kelas sedang, baik dengan masyarakat umum atau dengan pengurus di Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo yang berupa kurang 

genapnya jumlah tasbih dan tidak layaknya bentuk keset. Maka, termasuk khiya>r 
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‘ayb. Sedangkan down syndrome yang tidak menepati kesepakatan waktu dari 

hasil panen q-tela atau singkong. Maka, termasuk khiya>r naqd (pembayaran).   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara etimologi jual-beli (االبيع) artinya menjual, mengganti, dan 

menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-bay‘ dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الّشــراء yang 

memiliki makna (beli). Dengan demikian, kata al-bay‘berarti jual 

sekaligusjugaberarti beli.
1
 

Secaraterminologi, al-bay‘memilikibeberapadefinisi, diantaranya:  

1. H{anafi>yahmendefinisikanal-bay‘adalahtukar-

menukarhartabendaatausesuatu yang diinginkandengansesuatu yang 

sepadanmelaluicaratertentu yang bermanfaat. 

2. MenurutMa>liki>yah, Sha>fi‘i >yah, danH{ana>bilah. Bahwaal-bay‘yaitutukar-

menukarhartadenganharta pula 

dalambentukpemindahanmilikdankepemilikan.  

3. Menurutpasal 20 ayat 2 KompilasiHukumEkonomiShari„ah, al-bay‘ 

adalahjual-beliantarabendadanbenda, 

ataupertukaranantarabendadenganuang.
2
 

                                                 
1
M. Ali Hasan, BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMu‘amalah) (Jakarta: 

RajaGrafindoPersada, 2004), 113.  
2
Mardani, FiqhEkonomiSyari„ah: FiqhMu‘amalah(Jakarta: Kencana, 2013), 101. 
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Jual-beli (al-bay‘) dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak 

bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi syarat-rukun dari padaal-

bay‘itu sendiri. Adapun dasar diperbolehkannya transaksijual-belitersebut 

adalah berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: 


......  

“Padahal Allah telahmenghalalkanjual-belidanmengharamkanriba”. (QS. 
Al-Baqarah: 275).

3
 

 

Rukunjual-belidapatdidefinisikansebagaisegalasesuatu yang 

bisadigunakanuntukmengungkapkankesepakatanatasduakehendak, 

atausesuatuyang bisadisamakandenganhalitutindakan, 

isyaratataukorespondensi.Adapun menurutjumhu>r ulama rukun akad ada 3, 

yaitu: 

1. ‘A<qidayn(keduapihakyang berakad) 

2. Ma‘qu >d ‘alayh(objekakad) 

3. S}ighat(i>ja>bdanqabu>l).4 

Pada dasarnya dalam melakukanjual-belipara pihak(‘a>qidayn) dituntut 

untuk memenuhi syarat dan rukunnya.Adapun yang menjadipermasalahannya 

sekarang ini adalah ketika dalam praktiknya masih saja ditemukan para pihak 

yang tidak memenuhi syaratyang telah ditentukan dalam hukum Islam.  

Rukunjual-beliada 3, seperti yang sudahtertera di atas, yaitu: ‘a>qidayn, 

ma‘qu>d ‘alayh, dans}ighat(i>ja>b-qabu>l). Dalamrukun yang 

pertamayaitu‘a>qidayndisyaratkanbagikeduapihakharusmemilikikemampuan 

                                                 
3FahadIbn „Abd Al-„Aziz Al-Sa„ud, Al-Qur’a>ndanTerjemahnya , Terj.M. Hasbi Ash-

Shiddiqidkk (Jakarta: YayasanPenyelenggaraPenterjemah/Pentafsiral-Qur’a>n, 1971), 69. 
4
DimyauddinDjuwaini,Fiqh Mu‘amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), 73.  
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yang cukup (membedakanmana yang baikdanburuk) untukmengikuti proses 

bertransaksisehinggatransaksi (al-bay‘) tersebutsahhukumnya. 

Sebabketerbelakangan mental (down syndrome) parapenduduk di 

DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogo. 

Makaperilakumerekapunmasihperludipertanyakandenganperilakudalambermu

„amalahnya.Seperti yang terjadi diDesaKarangpatihan-KecamatanBalong-

KabupatenPonorogo.Sebagianpenduduknyamemilikiketerbelakangan mental 

(downsyndrome) yangberbeda, 

sehinggadalambertransaksinyamasihmenimbulkantandatanyauntuksahatautida

knyadalambertransaksi.  

Terjadinyawanprestasi yang dilakukanolehsalahsatupihak(‘a>qidayn) 

menjadisuatukajian yang 

menarikuntukditelititerkaitbolehatautidaknya.Adanya wanprestasi yang 

terjadi dikalangankaumdown syndrome. Wanprestasi itu timbul disebabkan 

adanya pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad tidak menjalankan 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga peristiwa tersebut 

menimbulkan suatu resiko. 

Dari beberapa wanprestasi yang sering terjadi dalam 

bertransaksibiasanya dilakukan oleh para penyandang tunagrahita yang tidak 

sempurna dalam memproduksi hasil kerajinannya, seperti: tidak genapnya 

jumlah tasbih yang tidak sempurna, ada yang kurang dari 33 dengan jumlah 

26, 28. Bahkan ada yang lebih dari 33 dengan jumlah 34, 36.Dan 

tidaksesuainyahasilkerajinankeset.Sehingga pihak pembeli yang merasa 
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dirugikan.
5
Begitupun ketika down syndromesudah menyepakati bulan dan 

hari dimana mereka akan menjual q-tela atau singkong, ternyata mereka gagal 

dalam bertanam, ini disebabkan kurangnya pupuk dan kadang hasil panennya 

pun mereka konsumsi untuk dirinya sendiri. Sehingga pedagang atau pembeli 

yang sudah bersepakat untuk membeli hasil panen singkong dari down 

syndromemerasa kecewa.
6
 

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut lagi secara detail tentang masalah transaksi (al-bay‘)down 

syndromediDesa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

KabupatenPonorogodalam bentuk skripsi dengan judul:  

ANALISISFIQH TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELIOLEH DOWN 

SYNDROME DI DESA KARANGPATIHAN-KECAMATAN BALONG-

KABUPATEN PONOROGO. 

 

B. Penegasan Istilah 

Supaya judul skripsi ini jelas maka perlu adanya penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Hukum Islam 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah peraturan-

peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan 

manusia dalam bermuamalah yang berdasarkan al-Qur‟an dan Hadits.  

2. Down Syndrome 

                                                 
5
Lihattranskipwawancara04-W/F-2/01-VI/2016. 

6
Lihattranskipwawancara05-W/F-2/14-VI/2016. 
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Menurut ilmu kedokteran, down syndromeadalah 

suatukondisiketerbelakanganperkembanganfisikdan mental anak yang 

diakibatkanadanyaabnormalitasperkembangankromosom. 

Kromosominiterbentukakibatkegagalansepasangkromosomuntuksalingme

misahkandirisaatterjadipembelahan.
7
 

 

C. Pembatasan Masalah 

Transaksi (mu‘a>malah) memiliki cakupan yang luas, baik teori 

maupun penerapnnya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, 

maka penulis membatasi dalam penelitian tentang pelaksanaantransaksijual-

beliyang dilakukanolehdown syndrome.Sehinggapenulis di 

siniakanmemfokuskan 

masalahhanyadalambagaimanaparapenyandangtunagrahitabertransaksi (al-

bay‘). 

 

D. Rumusan Masalah 

Supaya pembahasan dalam skripsi terarah, maka permasalahan yang 

ada dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisafiqhtentangakadtransaksijual-beliolehdown syndromedi 

DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogo? 

2. Bagaimana analisafiqhterhadapwanprestasidown 

syndromediDesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogo? 

 

                                                 
7
https://klinikanakonline.com.html(Agustus,2016),1. 
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E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap akadtransaksijual-

beliolehdown syndromediDesaKarangpatihan-KecamatanBalong-

KabupatenPonorogo ditinjau dari hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap penyelesaian resiko 

wanprestasidown syndromedi DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-

KabupatenPonorogoditinjau dari hukum Islam. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksjual-beli yang 

dilakukan oleh para penyandang tunagrahita (down syndrome). 

Khusunya di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten 

Ponorogo yang melakukan transaksijual-beli seperti itu, agar praktik 

yang dilakukan masih berada dalam kerangka hukum Islam. 

b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di STAIN Ponorogo 

khususnya dalamhalbertransaksijual-beli yang dilakukanolehdown 

syndrome. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum 

Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi dengan 

kaum down syndromeharuslah memperhatikan bahwa sudah sesuai 

dengan hukum Islam ataukah belum. 

b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian 

selanjutnya dan memberikan peluang bagi peniliti berikutnya untuk 

menggali informasi lebih lanjut. 

 

G. Telaah Pustaka 

Terkait dengan transaksi (mu‘a>malah) memang sudah tidak asing lagi. 

Banyak sekali jenis transaksisekarang ini mulai darijual-beli (al-bay‘), sewa-

menyewa (ija>rah), pengupahan (ujrah) yang telah dikaji dalam bentuk 

makalah, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Sehingga penulis dalam hal ini 

berusaha mencari celah di antara karya ilmiah lainnya, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

SkripsiInayatulMardliyah, tahun 2002, “Jual-

BeliOlehAnakBelumDewasaMenurutHukum Islam dan KUH Perdata”, 

menjelaskantentangpersamaanantaraHukum Islam dengan KUH 

Perdatadalammasalahjual-

beliolehanakbelumdewasaadalahtidakdibolehkannyaanak yang 

belummdewasamelakukansuatuperjanjianyaknijual-belibarangberharga. 

Menurutkebanyakanulama (Ima>m Abu>H{ani>fah,Ima>m Ah}mad Ibn H{anbal) 

jual-
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beliolehanakbelumdewasabolehdilakukanasalanaktersebutsudahmumayyiz da 

nada izindariwalinya. Sedaangkanmenurut KUH Perdatadenganmenghubung-

hubungkanantaradenganpasalsatudenganpasal yang 

lainnyaanakbelumdewasaberada di 

bawahpengawasanseorangwalidalambertindakhukumkeperdataan.
8
 

Skripsi Jihan Aniqotul Izzah, tahun 2007, “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Anak-Anak Sebagai Pembeli Studi Kasus Di RA Muslimat Gandu 

I”, menjelaskan tentang akad atau perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak 

sebagai pembeli di RA Muslimat Gandu I tidak sah menurut Imam Sha>fi‘i>dan 

Imam Mal>iki>, karena segala bentuk mu‘amalah yang dilakukan oleh anak-

anakselama belum ba>ligh adalah tidak disyariatkan.Namun menurut Imam 

Hanafi dan Imam Hambali ‘aqd yang dilakukan oleh anak-anak sebagai 

pembeli di RA Muslimat Gandu I sesuai dengan ‘aqd yang disyaratkan oleh 

Hukum Islam dan ‘aqdtersebut adalah sah, sebab menurut mereka meskipun 

kondisi anak masih belum mumayyiz, tetapi akad pembelian itu atas izin 

walinya.
9 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sejauh ini penulis belum 

menemukan penelitian terkait dengan transaksijual-beli yang 

dilakukanolehdown syndrome.Jika dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini memeiliki persamaan kajian tentang transaksijual-

beli. Namun dalam penelitian ini jelas terdapat perbedaan baik dari segi 

                                                 
8InayatulMardliyah, “Jual-BeliOlehAnakBelumDewasaMenurutHukum Islam dan KUH 

Perdata”, (Skripsi, IAIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2002), 58. 
9JihanAniqotulIzzah, “TinjauanHukum Islam TerhadapAnak-

AnakSebagaiPembeliStudiKasus Di RA MuslimatGandu I”, (Skripsi, STAIN Ponorogo Press, 
2007), 63. 
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subyek dan fokus masalah.Dari sisisubyek 

yaitusyarat‘a>qidayniterkaitba>ligh/mumayyizdanberakal 

(‘a>qil).Sedangkanfokusmasalahnyaadadiantaraanak-

anaksebagaipembelidandown syndromesebagai‘a>qidayndalambertransaksijual-

beli. 

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada cara bertransaksi 

(al-bay‘) kaum down syndromedan wanprestasi yang dilakukan olehdown 

syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-KabupatenPonorogo. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah lapangan (field 

research),merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan 

secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dengan 

kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
10

 Jadi penelitian ini 

dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data 

yang valid terhadap praktiktransaksiolehdown syndromedi 

DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogo. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian yang berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

                                                 
10

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

6.  



12 

 

 

 

bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek 

penelitian.
11

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di 

DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-

KabupatenPonorogo.Karenalebihmudahdalammenggalisumber data yang 

dibutuhkanolehpenulisdisertaidengansudahterorganisirnyakepengurusanda

lammemberdayakantunagrahitadenganadanyabalaikerajinankhusustunagra

hitaberupa “RumahHarapanKarangpatihanBangkit”. 

4. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi, sumber data yang digunakan penulis 

adalah: 

a. Responden yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

transaksijual-beliolehdown syndromedi DesaKarangpatihan-

KecamatanBalong-KabupatenPonorogo. 

b. Informan yaitu pihak yang mengetahuimasalahtransaksijual-

beliolehdown syndromedi DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-

KabupatenPonorogo.Antara lain: kepalaDesaKarangpatihan, 

pengurusdown syndrome, danpemiliktoko/warung. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi, teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan adalah: 

                                                 
11

 Lexcy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 

2005), 6. 
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a. Interview (wawancara), yaitu percakapan yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak dengan maksud tertentu. Kedua belah pihak yang 

dimaksud adalah pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau 

pemberi pertanyaan yang mana dalam hal ini adalah penulis itu 

sendiridan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan tersebut adalah pihak yang terlibat dalam 

bertransaksi.
12

 

b. Observasi (pengamatan), yaitu suatu pengamatan secara mendalam dan 

pencatatan secara sistematis mengenai masalah-masalah yang diteliti.
13

 

6. Metode Pengolahan Data 

Dalam penyusunan skripsi, tekhnik pengolahan data yang penulis 

gunakan adalah: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

kesesuain dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, 

serta relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok kata.
14

 

b. Organizing, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang 

diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
15

 Dalam hal ini 

                                                 
12

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

127. 
13

 Sutrisno Hadi, Metodologi ResearchJilid 1(Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151. 
14

 Damanuri, Metodologi, 153. 
15

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), 178.  
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penulis melakukan penyusunan data-data yang diperoleh sesuai 

dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. 

c. Analiting, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar 

dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.
16

 Data yang dianalisa 

tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil 

yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan transaksi 

yang dilakukanolehdown syndrome. 

7. Metode Analisa Data  

Dalam penyusunan skripsi, cara yang digunakan penulis untuk 

menganalisa data adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu, 

menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang 

transaksi jual-belioleh down syndrome,kemudian melakukan analisa 

terhadap akad transaksi jual-belioleh down syndrome,dan penyelasaian 

resiko apabila terjadi wanprestasi, sehingga memperoleh sebuah 

kesimpulan yang khusus. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).
17

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data dapat diketahui dengan mengadakan 

pengecekan terhadap data dengan menggunakan teknik pengamatan yang 

tekun dan triangulasi. Ketekuanan pengamatan ini dilakukan peneliti 

                                                 
16

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 16.  
17

 Hadi, Metodologi, 42. 
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dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci, serta secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan praktik akad transaksi oleh down syndromedan 

penyelesaian resiko apabila terjadi wanprestasi. Kemudian menelaahnya 

secara rinci sampai pada satu titik. Sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

nampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dapat dipahami 

dengan jelas. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman, 

penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana 

antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan 

berkaitan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. 

Dengan demikian maka akan tampak adanya suatu sistematika yang teratur 

antar bab.  

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran 

umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang 

diteliti, penegsan istilah, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan 

penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. 

Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan tujuan 

atau cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan 

adalah suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah Pustaka 

sebagai bahan referensi atau berisi penelusuran terhadap literatur yang 
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berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang 

diletiti belum ada yang membahas. Kajian teori berisi acuan yang digunakan 

dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Metode penelitian yang berisi 

tentang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 

Bab II (dua) ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan 

dengantransaksi (al-bay‘) dalam hukum Islam. Alasan diletakkannya pada bab 

ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis praktik down 

syndromedalambertransaksinantinya. Adapun isi dari bab II (dua) ini adalah 

pengertian jual-beli (al-bay‘), dasar hukum jual-beli, hukumjual-beli,rukun 

dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli,khiya>r, pengertian khiya>r, dasar 

hukum khiya>r, macam-macam khiya>r. 

Bab III (tiga) memaparkan tentang praktik bertransaksi down 

syndrome di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-KabupatenPonorogo, 

meliputi: sejarahdown syndrome di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

KabupatenPonorogo, profil dan struktur organisasiDesa Karangpatihan-

Kecamatan Balong-KabupatenPonorogo,klasifikasidown 

syndrome,transaksijual-beli oleh down syndrome, danwanprestasidown 

syndrome. 

Bab IV (empat) merupakan analisa hukum Islam terhadap pokok 

permasalahan yang ada di lapangan dengan yang ada diteori terkait dengan 

pelaksanaan transaksidown syndrome yang meliputi: analisafiqh terhadap akad 
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transaksijual-belioleh down syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo, dan analisafiqh terhadapwanprestasidown 

syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo. 

Bab V (lima) merupakan penutup. Padabab terakhir dari pembahasan 

skripsi yang berisi tentang kesimpulansebagai jawaban dari rumusan masalah 

yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-

saran yang relevan dengan permasalahan. 
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BAB II 

KETENTUAN UMUM TENTANGJUAL-BELI (AL-BAY‘) 

MENURUT FIQH 

 

A. Pengertian Jual-beli (al-Bay‘) 

Secara etimologi perdagangan atau jual-belidalam bahasa Arab berarti 

menjual (al-Bay‘), menukar atau berdagang (al-Tija>rah), dan mengganti (al-

Muba>dalah),18
sebagaimana firman Allah SWT. Berfirman: 

ـْاَ  َن ِ َ اًَ  َ ْ   ََ َُ ـْ  ُ ََْ  
“Mereka mengharapkan tija>rah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (Q.S. 
Fa>t}ir: 29).

19
 

 

Secara terminologi jual-beli memiliki beberapa definisi, para ulama 

mendefinisikan jual-beli sebagaimana berikut: 

1. Menurut H{anafiyah 

  اْ َم ِل بِ ْ َم ِل بِ  تََ َاِضىُ َ  َاَ  ُ 

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan cara rid}a”.
20

 

ٍ  ِ ْ ِ  ِ ِْ ِ ِ  َ َ ى َوْ ٍ  ُ ِ ْ ٍ  َ ُْ ـْ ٍ ُ َ  اَ  ـْ  ُ ْ َ  ٍ ْ َ  ُ َ  

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya 

pada jalan yang telah ditentukan”.21
 

2. Menurut Ma>liki>yah 

 ٍ  َ َ  ُ َ  َ ْ ُ  ُ َ  َوَضٍ  َ َ ى َ ْ ِ َ َ  ِ َ  َو َ ُ تَْ

                                                 
18

 Atik Abidah, Fiqh Mu‘amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 55. 
19

Fahad, al-Qur’a>n dan Terjemah, 700. 
20Al-Ima>m ‘Ala>’ al-Di>n Abi> Bakr Ibn Mas‘u>d al-Ka>sa>ni> al-H{anafi>, Badha>i‘ al-S{ana>i‘ Fi> 

Tarti>b al-Shara>i‘, Vol. 6(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘ilmiyah, t.t.), 526. 
21Wahbah al-Zuhayli>,Al-Fiqh al-Isla>mi>wa Adillatuh, Vol. 4(Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 345. 
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“Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, dan bukan termasuk 

senang-senang”. 

3. Menurut Sha>fi‘i >yah 

َ َ ٍ  ُ َ بََ  ٍ َ ْ  ٌ     َََتَ َمُ  ُ َ  بَََ َ  َ  ٍل ِ َ ٍل ِبَ ْ ِ ِ  ِ ْ ِتَ  َاِ  ِ ْ ِ  َ ْ ٍ  َْو َ  َْ

“Akad yang berisi tentang saling tukar-menukar harta dengan harta 

lainnya disertai syaratnya yang bertujuan memindahkan kepemilikan 

barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”. 

4. Menurut H{ana>bilah 

ِْ ْ ًك  َُ ًك ُ َ  َاَ ُ  اْ َم ِل بِ ْ َم ِل ََ   َوََ

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan 

hak milik dan kepemilikan”.22
 

5. Menurut Wahbah al-Zuhayli> 

 ُ َ  َاَ ُ  َ  ٍل ِ َ ٍل َ َ ى َ ِ ْ ِل ا تََ َاِض 
“Saling tukar-menukar harta denga harta atas dasar suka sama suka”.23

 

6. Menurut Imam al-Nawa>wi> 

ـِ ِ  َ  ٍل ِ َ ٍل  َ بَََ  ُ مُ    َْو َ ْ

“Saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya atau yang 

semisalnya”.24
 

Definisi jual-beli sebagaimana yang telah dikemukakan di atas oleh 

para ulama dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat 

mendefinisikan jual-beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta 

dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”. 
                                                 

22 Al-H{anafi>, Badha>i‘ al-S{ana>i‘, 526. 
23Al-Zuhayli>,Al-Fiqh al-Isla>mi>wa Adillatuh, 345. 
24Abu> Zakariyya> al-Nawa>wi>, Rawd}ah al-Ththa>libi>n wa ‘Umdhah al-Mufti>n, Vol. 3 (Beirut: 

Da>r al-Fikr, t.t.), 56. 
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Kemudian dalam kaitannya dengan jual-beli manfaat terdapat pula 

perbedaan pendapat antara H{anafi>yah, Sha>fi‘i >yah, Ma>liki>yah, H{ana>bilah, dan 

jumhur ulama. H{anafi>yahberpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta 

(al-ma>l)adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan 

hak-hak tidak dapat diperjualbelikan.
25Ma>liki>yah berpendapat, bahwa manfaat 

sebagai harta, kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat 

sebagai jual-beli. Berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sha>fi‘i >yah 

dan H{ana>bilah, menurut mereka tukar-menukar manfaat dengan harta adalah 

jual-beli, apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan 

abadi.
26

Sedangkan menurut pendapat jumhu>r ‘ulama>’ yang dimaksud dengan 

hartaadalah materi dan manfaat.Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda 

boleh diperjualbellikan.
27

 

 

B. Dasar Hukum Jual-beli 

1. Al-Qur’a>n 

a. Firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah: 275 


 .....  

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).
28

 

 

b. Firman Allah SWT di dalam surat al-Nisa>’: 29 

                                                 
25

Ali, Fiqh Mu‘amalah, 115. 
26

 Enang, Fiqh Jual-beli, 12.  
27

 Ali, Fiqh Mu‘amalah, 114. 
28

Fahad, Al-Qur’a>ndan Terjemahnya , 69. 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisa>’: 29).
29

 

 

2. Al-Sunnah 

a. Sabda Rasu>lallah SAW 

ُ  َ َ ْ ِ  َوَ ّ َم ُ ِئَل َ ُي  َ َصَ   ا  ّٰ ُ  َ ْ ُ  َ َن ا  َِِ َ ْ  اِ َ َ َ  ْبِ  اَاِ ٍ  َاِضَ  ا  ّٰ
ُ ْواٍ : اْ َك ِس َ ْ َ ُس   َ لَ  اوا  ا  زّاا ). َ َمُل ا َ ُ ِل بَِ ِ ِ  َو ُ ُل بََْ ٍ  َ  َْ

30(وصّحح  اح  م
 

“Rifa>‘ah bin Ra>fi‘R.A menceritakan, bahwa Rasu>lallah SAW pernah 

ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? Jawab beliau: usaha 

seseorang dengan tangnnya sendiri dan setiap jual-beli yang h}ala>l”.31
 

 
b. Sabda Rasu>lallah SAW 

32(اوا  اب      ). َ   ا  ََْ ُ  َ ْ   ََ َااٍ  ِ   

“Sesungguhnyajual-beli itu atas dasar suka sama suka”.33
 

3. Ijma>‘ 

Jumhu>r ‘ulama >’ telah sepakat mengenai kebolehan akad jual-

beli.Ijma>‘ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan 

dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan 

                                                 
29

Ibid., 122. 
30Al-H{a>fiz} Ibn H{ajaral-‘Asqala>ni>, Bulu>gh al-Mara>m (Semarang: Toha Putera, t.t.), 165. 

31Al-H{a>fiz} Ibn H{ajaral-‘Asqala>ni>, Terjemah Bulu>gh al-Mara>m, ter. Machfuddin Aladip 

(Semarang: Toha Putera, t.t.), 381. 
32„Abdullah Muhammad Bin Yazi>dal-Qazwayni>, Sunan Ibn Ma>jah, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1995), 687. 
33„Abdullah Muhammad Bin Yazi>dal-Qazwayni>, Sunan Ibn Ma>jah, Vol. 3, ter. Abdullah 

Sonhaji dkk (Semarang: Al-Shifa>’, 1993), 39. 
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sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja., namun harus ada 

kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyari„atkannya 

jual-beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan 

keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak 

akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan, tanpa kontak sosial dan 

bantuan orang lain.
34

 

4. Qiya>s} 

Bahwasanya semua shari„at Allah SWT yang berlaku mengandung 

nilai filosofis dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh 

siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali 

nilai filosofis dibalik pembolehan jual-beli (iba>h}atu al-bay‘). Diantaranya 

adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak 

dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa berkontak sosial atau 

berhubungan dengan orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi dengan 

cara tukar-menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, 

saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan 

dapat terpenuhi.
35

 

 

C. Hukum Jual-beli 

                                                 
34

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Mu‘amalah(Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75. 
35

 Abdullah bin Muhammad al-T}ayyar dkk, Ensiklopedi Fiqh Mu‘amalah dalam Pandangan 

4 Madhhab, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 5.  
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Berdasarkan kandungan ayat-ayat dan h}adi>th-h}adi>th yang 

dikemukakan di atas sebagai dasar jual-beli, para ulama fiqh mengambil suatu 

kesimpulan, bahwa jual-beli itu hukumnya muba>hatau jawa>z(boleh) apabila 

terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Imam al-Shatibi pada situasi tertentu, 

hukum jual-beli bisa berubah menjadi wa>jib,
36h}ara>m, mandu>b, dan makruh. 

Dengan demikian hukum jual-beli berhubungan dengan ah}ka>m al-khamsah 

atau disebut juga dengan ah}ka>m al-takli>fi>. Beberapa contoh hukum jual-beli, 

diantaranya: 

1. Wa>jib: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan 

yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya. 

2. H{ara>m: memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, 

babi, dan lainnya. 

3. Mandu>b (sunnah): seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan 

menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan mad}ara>tbila 

mana dia menjualnya. 

4. Makruh: memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk 

dimanfaatkannya.
37

 

 

D. Rukun dan Syarat Jual-beli 

1. Rukun Jual-beli 

Jual-beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat jual-beli.Mengenai rukun dan syarat jual-beli, 

                                                 
36

Ali, Fiqh Mu‘amalah, 117. 
37

 Enang, Fiqh  Jual-beli, 16. 
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para ulama berbeda pendapat.Menurut H{anafi>yah dan H{ana>bilah, rukun 

yang terdapat dalam jual-beli hanyalah s}ighat, yakni pernyataan i>ja>bdan 

qabu>l yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk 

melakukan transaksi.
38

Sementara menurut Ma>liki>yah dan Sha>fi‘i >yah, 

rukun jual-beli ada tiga, yaitu: ‘a>qidayni (dua orang yang berakad, yaitu 

pembeli dan penjual), ma‘qu>d ‘alayh (barang yang diperjualbelikan dan 

nilai tukar pengganti barang), dan s}ighat (i>ja>b-qabu>l).39
 

Jual-beli belum dapat dikatakan sah sebelum i>ja>b-qabu>l dilakukan. 

Hal ini karenai>ja>b-qabu>l menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada 

dasarnya i>ja>b-qabu>litu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau 

tidak mungkin misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, ataupun 

penjualya jauh, maka boleh dengan perantara surat-menyurat yang 

mengandung arti i>ja>b-qabu>l itu.
40

 

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 

dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda 

lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah i>ja>b-

qabu>l.41Rasu>lallahSAW bersabda: 

ْ ُهَ  َْ ََ  َاِضَ  ا َ َصَ   اُهللا َ ْ   َِِ َ َ ْ ِ  َوَ َ َم  َ َل َ   ََتَََ  ََ َ  َ ْ  بََْ ٍ  ِإ َ َ ْ  ُهللا َ ْ ُ  َ ِ  ا  َِِ
(اوا   بـ ااوا) ََ َاٍا   

“Dari Abi RA. Dari Nabi SAW bersabda: janganlah sekali-kali kalian 

(cepat-cepat) berpisah di dalam jual-beli berpisah, kecuali atas dasar 

saling merid}ai”.(HR. Abu> Dawud dan al-Tirmi>dhi>). 

                                                 
38

Dimyauddin, Fiqh Mu‘amalah, 73. 
39

 Enang, Fiqh  Jual-beli, 17. 
40

 Ibnu Mas„ud, Fiqh MadhhabSha>fi‘i Edisi Lengkap Mu‘a>malat, Muna>kahat, Jina>yat 
(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.  

41
Atik, Fiqh Mu‘amalah, 58. 
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Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa 

s}ighat(i>ja>b-qa>bul) termasuk dalam rukun jual-beli. Hal ini karena 

s}ighattermasuk ke dalam hakikat atau esensi jual-beli. Adanya perbedaan 

pendapat ulama tersebut terletak pada a>qidayn (البا ئع والمشتري) dan ma‘qu>d 

‘alayh(barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi 

perbedaan tersebut hanya bersifat lafz}i>. Ulama yang tidak menjadikan 

‘a>qidayn sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual-beli 

sebagaimana yang dikemukakan ulama H{anafiyah, H{ana>bilah. Begitu juga 

sebaliknya, ulama yang menjadikan ‘a>qidaynsebagai rukun, maka tidak 

disebutkannya dalam syarat jual-beli sebagaimana dikemukakan ulama 

Ma>liki>yah dan Sha>fi‘i >yah.
42

 

Menurut penulis ‘a>qidayn, ma‘qu>d ‘alayh, dan s}ighat. Lebih tepat 

disebutkan dan diletakkan ke dalam rukun jual-beli seperti yang 

dikemukakan oleh dua ulama yaitu Ma>liki>yah dan Sha>fi‘i >yah, karena 

ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan. Selain itu tanpa ketiga unsur 

tersebut, praktik jual-beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam keadaan 

tertentu bisa saja. Misalnya saja dalam akad jual-belisalam(pesanan), 

ma‘qu>d ‘alayhtidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali 

tidak ada, melainkan belum ada. 

2. Syarat Jual-beli 

Ulama fiqh pun berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat 

jual-beli. Di bawah ini akan dibahas pendapat-pendapat yang 

                                                 
42

Hidayat, Fiqh Mu‘amalah, 17. 



30 

 

 

 

dikemukakan oleh madha>hibal-arba‘ah tentang syarat-syarat jual-beli 

tersebut. 

a. Menurut ulama H{anafi>yah 

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama H{anafi>yahberkaitan dengan 

syarat jual-beli adalah: 

1) Syarat terjadinya akad (in‘iqad) 

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan shara‘.Jika persyaratan 

ini tidak terpenuhi, jual-beli batal. Tentang syarat ini, ulama 

H{anafi>yahmenetapkan 4 syarat, yaitu:
43

 

a) Syarat‘a>qid(orang yang berakad) 

(1) ‘a>qil dan mumayyiz, ulama H{anafi>yah tidak mensyaratkan 

harus ba>ligh. Tas}arrufyang boleh dilakukan oleh anak 

mumayyiz dan ‘a>qil secara umum terbagi menjadi 3: 

(a) Tas}arrufyang bermanfaat secara murni, seperti hibah. 

(b) Tas}arrufyang tidak bermanfaat secara murni, seperti 

tidak sah talak oleh anak kecil. 

(c) Tas}arrufyang berada diantara kemanfaatan dan ke-

mad}aratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi 

atas seizin wali. 

(2) ‘A<qidharus berbilang, sehingga tidaklah sah akad yang 

dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh 2 orang, 

yaitu 44.البائع والمشتري
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b) Syarat dalam akad  

Syarat ini hanya 1, yaitu harus sesuai antara i>ja>bdan qabu>l. 

Namun demikian, dalam i>ja>b-qabu>l terdapat 3 syarat, yaitu: 

(1) Ahli akad. 

Ahliyahdisini bermakna, keduanya memiliki 

kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi. 

Biasanya mereka akan memiliki ahliyah, jika telah 

ba>lighdan ‘a>qil. Wila>yah bisa diartikan sebagai hak atau 

kewenangan seseorang yang mendapat legalitas shar‘iuntuk 

melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.Artinya, 

orang tersebut memang pemilik asli, wali atau waki>latas 

objek transaksi, sehingga memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya.
45

 

Ahliyah memiliki 2 kriteria yaitu ahliyat al-

wuju>bdan ahliyat al-ada>’.Ahliyat al-wuju>badalah 

kelayakan seseorang untuk menerima hak dan 

kewajiban.Adapun Ahliyat al-ada>’adalah saat perkataan 

seseorang dan perbuatannya dianggap sah secara hukum 

syari„ah.Ahliyahini terbagi menjadi 2, yaitu sempurna dan 

tidak sempurna.Periode sempurna adalah bagi mereka yang 

sudah ba>ligh dan tidak lagi terbatasi untuk melakukan 

segala sesuatu sesuai kehendak. Adapun tidak sempurna 
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adalah mereka yang sudah tamyiz, tapi belum mencapai 

ba>ligh, atau karena hal lain atau karena hal lain yang 

menyebabkan akalnya tidak sempurna, seperti down 

syndrome. 

Menurut ulama H{anafi>yah, seorang anak yang 

berakal dan mumayyiz(berumur 7 tahun,
46

 tetapi belum 

ba>ligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama H{ana>bilah dan 

Ma>liki>yahberpendapat bahwa akad anak 

mumayyizbergantung pada izin walinya. Adapun menurut 

ulama Sha>fi‘i >yah, anak mumayyiz yang belum ba>ligh tidak 

dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga 

agama dan hartanya (masih bodoh). 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisa>’: 5 

  
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya
47

, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik”. (Q.S. al-Nisa>’: 5).
48

 

 

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang 

disebut sufaha>’/down syndrome(orang-orang yang belum 
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sempurna akalnya) pada ayat di atas adalah yata>ma>(anak-

anak yati>m) yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak 

mampu mengurus hartanya. 

(2) Qabu>lharus sesuai dengan i>ja>b. 

(3) Ija>b-qabu>l harus bersatu. Yakni berhubungan antara ija>b-

qabu>l walaupun tempatnya tidak bersatu. 

c) Tempat akad 

Harus bersatu atau berhubungan antara i>ja>b-qabu>l. 

d) Ma‘qu >d ‘alayh(objek akad) 

Ma‘qu >d ‘alayh harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 

(1) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang 

yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual-

beli yang belum jelas, anak hewan yang masih dalam 

kandungan. 

(2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang 

mungkin dimanfaatkan dan simpanan. 

(3) Barang atau benda tersebut milik sendiri. 

(4) Dapat diserahkan.
49

 

2) Syarat pelaksanaan akad (nafad}) 

a) Kepimilikan dan wilayah.
50

(Benda dimiliki ‘a >qidsepenuhnya). 

b) Benda bukan milik orang lain. 
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Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau 

barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya pribadi, 

kecuali jika diizinkan oleh pemiliknya, dan itu disebut sebagai 

jual-beli yang ditangguhkan (mawquf). 

Berdasarkan nafad}dan waqaf(penangguhan), jual-beli 

terbagi menjadi 2: 

(1) Jual-beli nafid} 

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang telah 

memenuhi syarat dan rukun jual-beli, sehingga jual-beli 

tersebut dikategorikan sah. 

(2) Jual-beli mawquf 

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang tidak 

memenuhi persyaratan nafad}, yakni bukan milik dan tidak 

berkuasa untuk berakad.Seperti بيع الفضوليyaitu jual-beli 

bukan milik tanpa ada izin. Namun demikian, jika 

pemiliknya mengizinkan jual-beli fud}u>li>tersebut, maka 

dipandang s}ah}. Sebaliknya jika tidak mendapat izin dari 

pemiliknya, maka dipandang bat}al.51
 

3) Syarat s}ah}akad 

Syarat ini terbagi atas 2 bagian, yaitu umum dan khusus: 

a) Shartal-‘a>m 
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Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk 

jual-beli yang telah ditetapkan shara‘.Diantaranya adalah 

syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar 

dari kecacatan jual-beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, 

pembatasan dengan waktu (tawqi>t), penipuan (gharar), 

mad}ara>t, dan persyaratan yang merusak lainnya. 

b) Shartal-kha>s 

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang 

tertentu. Jual-beli ini harus memenuhi persyaratan berikut ini: 

(1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu 

pada jual-beli benda yang harus dipegang, sebab apabila 

dilepaskan akan rusak atau hilang. 

(2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual-beli amanat. 

(3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada 

jual-beli yang bendanya ada di tempat. 

(4) Terpenuhi syarat penerimaan. 

(5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual-

beli yang memakai ukuran atau timbangan. 

(6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang 

yang masih berada di tangan penjual. 

4) Syarat luzu>m(kemestian) 
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Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual-beli harus terlepas 

atau terbebas dari khiya>ryang berkaitan dengan ‘a>qidayndan akan 

menyebabkan batalnya akad.
52

 

b. Menurut ulama Ma>liki>yah 

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Ma>liki>yah yang 

berkenaan dengan ‘a>qid, s}ighat, dan ma‘qu>d ‘alayhberjumlah 11 

syarat. 

1) Syarat ‘a>qid 

Adalah al-ba>i‘danal-mushtari>. Dalam hal ini terdapat 3 syarat, 

ditambah 1 bagi penjual: 

a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz. 

b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan 

wakil. 

c) Keduanya dalam keadaan عن تراض. Jual-beli berdasarkan 

paksaan adalah ghairus}ah}. 

d) Penjual harus sadar dan dewasa. 

Ulama Ma>liki>yah tidak mensyaratkan harus Islam bagi 

‘a>qid, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli 

mus}h}af. Begitu juga dipandang s}ah}i>h}jual-beli oleh orang buta. 

2) Syarat s}ighat 

a) Tempat akad harus bersatu. 

b) Pengucapan i>ja>b-qabu>l tidak terpisah. 
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Di antara i>ja>b-qabu>ltidak boleh ada pemisah yang 

mengandung unsur penolakan dari salah satu ‘a>qidayn. 

3) Syarat harga dan yang dihargakan (ma‘qu>d ‘alayh)
53

 

a) Bukan barang yang dilarang shara‘. 

b) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamrdan sejenisnya. 

c) Bermanfaat menurut pandangan shara‘. 

d) Dapat diketahui oleh ‘a>qidayn. 

e) Dapat diserahkan. 

c. Menurut ulama Sha>fi‘i >yah 

Ulama Sha>fi‘i >yah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan 

‘a>qid, s}ighat, dan ma‘qu>d ‘alayh. 

1) Syarat ‘a>qid 

a) Dewasa atau sadar.  

‘A<qidharus ba>lighdan berakal, menyadari dan mampu 

memelihara agama dan hartanya.Dengan demikian, akad anak 

mumayyizdipandang belum sah. 

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak. 

c) Islam. 

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli al-

Qur‘a>natau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti 
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al-h}adi>th, kutub al-fiqh, dan juga membeli hamba yang 

muslim.
54

 Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT: 

 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman”. (Q.S. al-Nisa>’: 141).
55

 

d) Pembeli bukan musuh. 

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, 

kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan 

menghancurkan kaum muslimin. 

2) Syarat s}ighat 

a) Berhadap-hadapan. 

Pembeli atau penjual harus menunjukkan s}ighatakadnya 

kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus 

sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah 

berkata, “saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata, “saya 

menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan 

Ahmad. 

b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad. 

Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala 

atau badanmu”. 

c) Qabu>ldiucapkan oleh orang yang dituju dalam i>ja>b. 
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Orang yang mengucapkan qabu>lharuslah orang yang diajak 

bertransaksi oleh orang yang mengucapkan i>ja>b, kecuali jika 

diwakilkan. 

d) Harus menyebutkan barang atau harga. 

e) Ketika mengucapkan s}ighat harus disertai al-niyah. 

f) Pengucapan i>ja>b-qabu<lharus sempurna. 

Jika seseorang sedang bertransaksi itu gila sebelum 

mengucapkan qabu>l, jual-beli yang dilakukan bat}al. 

g) I<ja>b-qabu<ltidak terpisah. 

Antara i>ja>b-qabu<ltidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu 

lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu 

pihak. 

h) Antara i>ja>b-qabu<ltidak terpisah dengan pernyataan lain. 

i) Tidak berubah lafaz}. 

Lafaz} tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual dengan 

Rp. 5.000”, kemudian berkata lagi, “saya menjualnya dengan 

Rp. 10.000”. Padahal barang yang dijual masih sama dengan 

barang yang pertama dan belum ada qabu>l.  

j) Bersesuaian antara i>ja>b-qabu<lsecara sempurna. 

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. 

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada 

hubungannya dengan akad. 
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l) Tidak dikaitkan dengan waktu.
56

 

3) Syarat ma‘qu>d ‘alayh 

a) Suci. 

b) Bermanfaat. 

c) Dapat diserahkan. 

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. 

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. 

d. Menurut ulama H{ana>bilah 

Ulama H{ana>bilah mensyaratkan bahwa jual-beli terdiri atas 11 syarat, 

baik dalam ‘a>qid, s}ighat, dan ma‘qu>d ‘alayh. 

1) Syarat ‘a>qid 

a) Dewasa  

‘A<qidharus dewasa (ba>lighdan ‘a>qil), kecuali pada jual-

beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari 

walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. 

b) Ada kerid}aan 

Masing-masing ‘a>qidharus saling merid}ai, yaitu tidak ada 

unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang 

memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim dan penguasa. 

Ulama H{ana>bilah menghukumi makruhbagi orang yang 

menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan 

yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.
57
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2) Syarat s}ighat 

a) Berada di tempat yang sama. 

b) Tidak terpisah (antara i>ja>b-qabu>ltidak terdapat pemisah yang 

menggambarkan adanya penolakan). 

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak boleh dikaitkan 

dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad). 

3) Syarat ma‘qu>d ‘alayh 

a) Harus berupa harta 

Ma‘qu >d ‘alayhadalah barang-barang yang bermanfaat 

menurut pandangan syarat.Adapun barang-barang yang tidak 

bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, 

misalnya membeli khamrsebab tidak ada lagi air 

lainnya.Dibolehkan pula membeli burung, karena suaranya 

bagus. 

Ulama H{ana>bilah mengharamkan jual-beli al-Qur’a>n, baik 

untuk orang muslim maupun ka>fir sebab al-Qur’a>n itu wa>jib 

diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak 

mengagungkannya. 

b) Milik penjual secara sempurna.Dipandang tidak sah jual-beli 

fud}u>l, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya. 

c) Barang dapat diserahkan ketika akad. 

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 
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Ma‘qu >d ‘alayh harus jelas dan diketahui kedua pihak yang 

melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap s}ah}jual-beli 

yang dilakukan oleh orang buta.  

e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad. 

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak s}ah}. 

Barang, harga, dan ‘a>qidharus terhindar dari unsur-unsur yang 

menajdikan akad tersebut menjadi tidak s}ah}, seperti riba. 

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, 

ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, diantaranya: 

a. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli 

Jual-beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli. Upamanya, barang 

itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terikat 

dengan barang itu). 

Akad jual-beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang 

melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung 

melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai 

wakil dalam jual-beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat 

persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilkannya. Jual-beli 

semacam ini disebut بيع الفضولي.Dalam masalahbay‘ al-fud}u>li>terdapat 

perbedaan pendapat para ulama fiqh. 

Ulama madhhab H{anafi>dan Ma>liki>membedakan antara wakil 

dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut 
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mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak 

perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, 

apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual-beli baru 

dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang 

diwakilinya.
58

 Hal ini disandarkan pada keumumanal-Qur’a>nsuratal-

Nisa>’: 29 dan al-Baqarah: 275 tentang kehalalan jual-beli. Selain itu 

juga mempertimbangkan aspek mas}lah}ahyang mungkin akan diterima 

oleh pemilik barang, karena pemilik barang tidak akan memberikan 

persetujuan kalau tidak bermanfaat.
59

 

Menurut madhhab Sha>fi‘i dan al-Zahiri bay‘ al-fud}u>li> tidak sah 

sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu. Mereka beralasan 

kepada sabda Rasu>lallahSAW: 

(اوا  ا ّ    ئ ) َ بََْ َ  َ    َْ َس ِ ْ َ َك   

“Tidak sah jual-beli, kecuali sesudah dimiliki (sendiri)”.(H.R. al-
Nasa>i>). 
 

Larangan ini mengandung makna untuk menghindarkan atau 

menghilangkan unsur gharar(ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang 

melekat di dalamnya, yakniketidakmampuan untuk menyerahkan 

barang di waktu akad, serta akan menimbulkan perselisihan di waktu 

kemudian.
60

 

Pada zaman sekarang ini, i>ja>b-qabu>l tidak lagi diucapkan, tetapi 

dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan uang dengan 
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harga yang telah disepakati. Dalam fiqhIslam, jual-beli semacam ini 

disebut bay‘ al-mu‘a>t}ah. Masing-masing kedua pihak memberikan 

sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukar yang tanpa 

i>ja>b-qabu>lmelalui ucapan, tetapi melalui tindakan.Ulama fiqhberbeda 

pendapat tentang sah atau tidaknya bay‘ al-mu‘a>t}ah. 

Jumhu>r ‘ulama>’berpendapat, bahwa jual-beli semacam ini 

hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan 

suatu masyarakat, karena dalam kegiatan jual-beli telah ada unsur rela 

(‘an tara>d}in) antara kedua belah pihak. Menurut Jumhu>r ‘ulama>’di 

antara unsur terpenting dalam akad jual-beli itu adalah suka sama suka. 

Allah SWT berfirman: 

 

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu”. (Q.S. Al-Nisa>’: 29).
61

 

Ulama Sha>fi‘i mempunyai pendapat lain, bahwa i>ja>b-qabu>l 

harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat i>ja>b-qabu>l. Oleh sebab 

itu, bay‘ al-mu‘a>t}ahhukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam 

partai besar maupun kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah 

bahwa unsur utama jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak.Unsur 

kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing. Oleh 

sebab itu, harus diungkapkan dengan i>ja>b-qabu>l, apalagi apabila ada 

persengketaan jual-beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan.  
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Namun, sebagian madhhab Sha>fi‘i seperti Ima>m al-Nawa>wi>, al-

Baghawi, dan al-Mutawalli menyatakan, bahwa bay‘ al-mu‘at}ah 

tersebut adalah sah, apabila sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Sebagian ulama Sha>fi‘i lainnya seperti Ibnu 

Surayjdan al-Rumya>ni membedakan antara jual-beli dalam partai besar 

dan kecil. Apabila transaksi itu dilakukan dalam partai besar, maka 

hukumnya tidak sah.Sedangkan dalam partai kecil, maka hukumnya 

sah atau barang yang nilainya besar tidak sah.Sedangkan yang nilainya 

kecil dipandang sah.
62

 

 

E. Macam-Macam Jual-Beli 

Berbagai macam jual-beli yang dapat ditinjau atau dilihat, baik dari 

objek barangnya, batasan nilai tukar barangnya, penyerahan nilai tukar 

pengganti barangnya, dan hukumnya. 

1. Pembagian jual-beli dilihat dari objek barnga yang diperjualbelikan 

terbagi menjadi  4 macam: 

a. Bay‘al-Mut}laq, yaitu tukar menukar benda dengan mata uang. 

b. Bay‘ al-Salamataual-salaf,yaitutukar-menukar utang dengan 

barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda 

dengan pembayaran modal lebih awal. 

c. Bay‘al-S}arf, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang 

lainnya baik sama jenisnya atau tidak. 
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d. Bay‘ al-Muqayyadhah (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan 

harta selain emas dan perak. Jual-beli ini disyaratkan harus sama 

dalam jumlah dan kadarnya. 

2. Pembagian jual-beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi 

menjadi 3 macam: 

a. Bay‘ al-musawwamah, yaitu jual-beli yang dilakukan penjual 

tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. 

b. Bay‘ al-Muzayyadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang 

di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga 

yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan 

atau disebutkan penjual. 

c. Bay‘ al-Amanah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan 

harga awal atau ditambah atau dikurangi. Jual-beli ini terbagi 

menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Bay‘al-Mura>bah}ah, yaitu penjual menjual barang tersebut 

dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. 

2) Bay‘ al-Tawliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 

harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau 

menguranginya (rugi). 

3) Bay‘al-Wa>dhi‘ah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 

harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
63
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3. Pembagian jual-beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti 

barang terbagi menjadi 4 macam: 

a. Bay‘Munji>zal-Thaman atau bay‘ al-naqd, yaitu jual-beli yang di 

dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. 

b. Bay‘ Muajjal al-Thaman, yaitu jual-beli yang dilakukan dengan 

pembayaran secara kredit. 

c. Bay‘ Muajjal al-Muthman, yaitu jual-beli yang serupa dengan bay‘ 

al-salam. 

d. Bay‘ Muajjalal-‘Iwa>d}ain, yaitu jual-beli utang dengan utang. Hal 

ini dilarang oleh shara’. 

4. Pembagian jual-beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi 4 

macam: 

a. Bay‘ al-Mun’aqid lawannya bay‘al-ba>t}il, yaitu jual-beli 

disyariatkan (diperbolehkan oleh shara‟). 

b. Bay‘ al-S{ah}i>h} lawannya bay‘al-fa>sid, yaitu jual-beli yang terpenuhi 

syarat sahnya. 

c. Bay‘al-Na>fiz} lawannya bay‘al-Mawqu>f, yaitu jual-belis}ah}i>h} yang 

dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh 

dan berakal. 

d. Bay‘al-La>zim atau bay‘al-fa>iz lawannya bay‘ ghairal-la>zim, yaitu 

jual-belis}ah}i>h} yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di 

dalamnya.  
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Jumhur ulama tidak membedakan antara ba>t}il dan fa>sid. Keduanya 

adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum 

jual-beli. Sedangkan ulama H{anafi>yah membedakan keduanya. Akad ba>t}il 

menurut ulama H{anafi>yah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak 

terpenuhi, atau akad yang tidak dishariatkan asalnya dan sifatnya, 

misalnya orang yang  berakad bukan termasuk ahlinya, sepertiakad yang 

dilakukan oleh anak kecil, dan sufaha>’/down syndrome.Atau bukan 

termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak 

termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh 

dimanfaatkan menurut shara‘ seperti khamrdan babi. 

Sedangkan akad fa>sid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan 

tetapi sifatnya tidak.Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang 

berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak dishariatkan 

menghalinginya, misal bay‘al-majhu>l yaitu jual-beli barang yang 

spesifikasinya tidak jelas, yang dapat menimbulkan perselisihan, 

melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual-beli yang mengarah 

pada hukum riba.
64

 

 

F. Khiya>r 

1. Pengertian Khiya>r 

Kata al-khiya>r dalam bahasa Arab berarti pilihan.Pembahasan al-

khiya>r dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang 
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menyangkut transaksi khusunya transaksi ekonomi, sebagai salah satu 

hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika 

terjadi persoalan.
65

Makna khiya>r yaitu pemilihan di dalam melakukan 

akad jula beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan 

atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.
66

 

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan khiya>r dengan: 

َن  ِْ ُمتَََ  ِ ِ  اْاَِ  ُا بََْ َ ِإْ َ  ِ  اْ َ ْ ِ  َوَ َ ِم ِإمْ  ـْ ائِِ  بِ َََ ْ ِ ِ  اِ ًَْ    ِْ ُمتَََ  ِ َ ْ  ِ اَ  َْن َ ُك  

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 

transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang 

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan 

transaksi”.
67

 

 

Hak khiya>r ditetapkan shari>‘at Islam bagi orang-orang yang 

melakukan ekonomi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka 

lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi 

tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiya>rmenurut ulama fiqh adalah 

dishari>‘atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang 

melakukan transaksi.Diadakan khiya>r oleh shara‟ agar kedua orang yang 

berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, 

supaya tidak akan tejadi penyesalan dikemudaian hari lantaran merasa 

tertipu.
68

Dari satu segi memang khiya>r (opsi) ini tidak praktis karena 

mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi 
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kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan 

terbaik.
69

 

Akan tetapi, sistem khiya>r ini adakalanya menimbulkan penyesalan 

kepada salah seorang dari penjual maupun pembeli yaitu jika pedagang 

mengharapkan barangnya segera laku, tentu tidak senang jika barangnya 

dikembalikan lagi sesudah jual-beli atau pembeli sangat mengharapkan 

mendapatkan barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau 

uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli.maka oleh karena itu 

untuk menetapkan syahnya ada khiya>r harus ada ikrar dari kedua pihak 

atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua 

pihaknya, kalau kedua pihak menghendakinya. 

2. Dasar Hukum Khiya>r 

Khiya>r hukumnya boleh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

SAW: 

ً   اَْوُ َ َ ُ  َاَاُ ُ  َ اٰ َ  َ  ُ َم  بِ ْاَِ  اَِ  َاْ  ََتَََ  َ َ  وََ  اَ   َِ َْ  ِاَ ا  َََ   ََ  ا َ ُ َ ِن َ ُكُل َواِاٍ  ِ  َْ
 (اوا     م)

“Manakala jual-beli dua orang laki-laki, kedua-duanya boleh berkhiyar 

sebelum berpisah, kedua-duanya berkhiya>r atau salah seorangnya 

kepada kawannya”. (H.R. Muslim)
70

 

 

3. Macam-Macam Khiya>r 

Sebagian khiya>r adakalanya bersumber dari kesepakatan dan 

sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan. Secara karakteristik, khiya>r 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 
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a. Khiya>rH{ukmi>, yaitu khiya>ryang eksistensinya murni dari shari„at 

tanpa ada intervensi dari inisiatif (kesepakatan) dari pelaku transaksi. 

Termasuk khiya>rini adalah khiya>r ‘ayb. 

b. KhiyarIra>dhi>, yaitu khiya>r yang eksistensinya murni atas dasar 

inisiatif dan kesepakatan pelaku transaksi. Termasuk khiya>r ini adalah 

khiya>rsyarat. 

Sedangkan secara tujuan strategis khiya>r diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Khiya>rTharawwi, yaitu khiya>r yang diputuskan murni atas dasar 

inisiatif pelaku transaksi, bukan atas dasar pertimbangan kriteria 

kondisi komoditi yang tidak sesuai kontrak. Termasuk khiya>r ini 

adalah khiya>r majli>s dan khiya>r syarat. 

b. Khiya>rNa>qis}ah, yaitu khiyar yang berkaitan dengan pertimbangan 

kondisi komoditi yang disebabkan tidak ditemukannya sifat-sifat 

komoditi yang diharapkan. Khiya>rini sering disebut khiya>r ‘ayb.
71

 

Menurut Wah}bah al-Zuhayli> dalam kitabnya menyebutkan 6 

macam khiya>ryang populer.
72

 Macam-macam khiya>rtersebut adalah: 

a. Khiya>r Majlis 

Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik 

antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua 

belah pihak masih berada di majli>s ‘aqd.
73

Artinya, suatu transaksi 
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baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan ‘aqd 

telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah 

melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli.Khiya>r seperti ini 

hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua 

belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual-beli dan sewa- 

menyewa.
74

Dasar hukum khiya>r majlis yaitu: 

ُ  َ َ ْ ِ  َوَ َ َم  ِ  َص َى ا  ّٰ ُل ا  ّٰ ـْ ُ َم   ََن َاُ  َْ  َ  ُ ِ  ْبِ  ُ َمَ  َاِضَى ا  ّٰ َ ْ  اَ ِ ٍ  َ ْ  َ ْ ِ اا  ّٰ
ُ َم  بِ ْاَِ  ِا َ  َى َص ِاِ ِ  َ  َاْ  ََتَََ  َ َ  ِإ َ بََْ َ  اْاَِ  ِا    َ َل اَْ ُمَتَ   َِ  ِن ُ ُل َواِاٍ  ِ  َْ

“Dari Nafi‟, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas 

yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar”.
75

 

 

b. Khiya>r Ta’yi >n 

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan 

atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya.Khiya>r ini 

hanya berlaku pada ‘aqd mu‘awwad}ahal-ma>liyahyang mengakibatkan 

perpindahan hak milik, seperti jual-beli.
76

 Keabsahan khiya>r ta’yi >n 

menurut madhhab H{anafi> harus memenuhi3 syarat sebagai berikut: 

1) Maksimal berlaku pada 3 pilihan obyek akad. 

2) Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus 

setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-

masing benda berbeda jauh, maka khiya>r ta’yi >n ini menjadi tidak 

berarti. 
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3) Tenggang waktu khiya>r ini tidak lebih dari 3 hari. 

Adapun Ima>m Sha>fi’i > dan Ah}mad Ibn H{anbal menyangkal 

keabsahan khiya>r ta’yi >n ini, dengan alasan bahwa salah satu syarat 

obyek ‘aqd adalah harus jelas.
77

 

c. Khiya>r Syarat 

Yaitu hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik 

antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas 

dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat berupa 

batas waktu tertentu.Biasanya lama syarat yang diminta paling lama 3 

hari.
78

 

Secara substansial, fungsi khiya>rsyarat merupakan perpanjangan 

waktu dari hak opsional dalam khiya>r majlis. Apabila hak opsional 

dalam khiya>r majlis terbatas hanya ketika pelaku transaksi masih 

berada dalam majlis akad, dan akan berakhir begitu keduanya telah 

berpisah (tafarruq), maka dalam khiya>r syarat hak opsional tersebut 

masih berlangsung sekalipun kedua pihak sudah berpisah sampai batas 

waktu yang telah disepakati.
79

 

Dasar hukum khiya>r syarat adalah sabda Rasulallah SAW pada 

Hibban ibn Munqidz yang tertipu dalam suatu transaksi jual beli, lalu 

mengadukan perihalnya pada Rasu>lallah SAW, lalu Beliau SAW 

bersabda: 
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َ اْاَِ  ُا َثأَثَ   َ َ م : ِاَ ا بَ  ََْ َت  ََُ ل اوا  ا    اي و   م        اهللا )أَ ِ أَبََ  َوِِ
  (اب   م  اض  اهللا    

“Apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah (kepada 

penjual): Jangan ada tipuan dan engkau katakan saya mempunyai 

hak khiyar selama tiga hari”. (H.R. Bukhari dan Muslim dari 

Abdullah bin Umar).
80

 

 

Pilihan waktu khiya>r ini dapat ditentukan oleh salah satu pihak 

atau kedua belah pihak, bukanlah hak yang tidak terbatas untuk 

membatalkan kontrak mengikat yang lain. Pilihan tersebut harus 

mempunyai jangka waktu tetap.
81

Para ulama berbeda pendapat 

berkenaan dengan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu khiyar 

syarat. 

Ima>m Sha>fi’i > dan Ima>m Abu>H{ani>fah berpendapat bahwa masa 

khiya>r itu 3 hari dan tidak boleh lebih dari itu.
82

Menurut mereka, 

tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan pembeli.Hal 

ini sesuai dengan ketentuan umum dalam syara‟ bahwa sesuatu yang 

telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah 

atau dikurangi, atau diubah.Oleh karena itu, apabila melebihi waktu 

tiga hari sebagaimana yang ditentukan dalam hadits, maka akad jual 

belinya dianggap batal. 

Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad (keduanya murid Ima>m Abu> 

H{ani>fah), Ima>m Ma>lik, dan Ima>m Ah}mad bin H{anbal tidak membatasi 
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hanya 3 hari, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. Alasannya, karena tujuan dishari„atkannya khiya>r 

tersebut adalah agar tidak terjadi jual-beli yang tergesa-gesa, 

musyawarah terlebih dahulu, dan terhindar dari tipuan.Hal ini menurut 

mereka tidak cukup waktu 3 hari. Batasan yang diberikan Rasu>lallah 

SAW selama 3 hari sebagaimana dipahami dalam hadi>th di atas, 

menurut perkiraan beliau cukup dalam waktu demikian, akan tetapi 

bukan berarti beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang 

menurut Muh}ammad‘Ali> Uthman al-Fa>qiy merupakan pendapat yang 

ra>jih}(kuat).
83khiya>r syarat berakhir dengan salah satu sebab berikut 

ini: 

1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad. 

2) Batas waktu khiya>r telah berakhir. 

3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi 

dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan 

berakhirlah khiya>r. Namun, jika kerusakan tersebut terjadi dalam 

penguasaan pembeli maka berakhirlah khiya>r namun tidak 

membatalkan akad. 

4) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak 

pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau 

mengembang. 
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5) Meninggalnya pemilik khiya>r. Pendapat tersebut menurut 

pendangan Madhhab H{anafi> dan H{anbali>, sedangkan menurut 

Madhhab Sha>fi’i > dan Ma>liki bahwa hak khiya>r dapat berpindah 

kepada ahli waris menggatikan pemilik khiya>r yang meninggal.
84

 

d. Khiya>r‘Ayb 

Khiya>r ‘ayb merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah 

seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau 

meneruskannya ketika ditemukan ‘ayb (kecacatan) dari salah satu 

yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya 

waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila 

seseorang membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, 

maka boleh memilih (khiya>r), bisa jadi ia mengembalikannya dan 

mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan 

cacat itu. Maka, dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai 

yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika 

keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti 

pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan.Maka, ucapan (yang 

diterima adalah) ucapan penjual disertai sumpahnya, atau keduanya 

saling mengembalikan.
85

Dasar hukum khiya>r ‘ayb sebagaimana sabda 

Rasu>lallah SAW:  
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ً   َوِ ْ ِ  َ ْ س ِا َ بََ َََ ُ  َ ُ   ََُِل ِ ُمْ ِ ٍم بَ َع ِ ْ  َ ِ ْ ِ  بََ َْ اوا  )اْ ُمْ ِ ُم َ ُ ـ اْ ُمْ ِ ِم  َ 
 (اب               ب       اض  اهللا    

“Orang muslim itu saling bersaudara, tidaklah halal  bagi seorang 

muslim untuk menjual suatu barang bercacat kepada saudaranya, 

kecuali apabila ia telah menerangkan cacat yang terdapat pada 

barang itu”.  (H.R. Ibnu Majah dari Uqbah ibn Amir).
86

 

 

Syarat-syarat berlakunya khiya>r ‘ayb menurut para ulama, setelah 

diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah  

sebagai berikut: 

1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima 

barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi 

setelah akad, tetapi belum serah terima. 

2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, 

baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. 

3) Adanya cacat pada barang itu bukan hal yang sulit 

menghilangkannya. 

4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap 

cacat pada barang. 

Para ulama sepakat bahwa khiya>r ‘ayb tidak mempunyai batasan 

waktu.Akan tetapi, ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak 

mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup 

lama.Tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka 
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diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang 

tersebut.
87

 

e. Khiya>r Ru’yah 

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal 

jual-beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum ia lihat ketika 

akad berlangsung. Jumhur ulama Fiqh yang terdiri atas 

„ulama>H{anafiyah, Ma>likiyah, Hana>bilah, dan Z{ahi>ri>yah menyatakan 

bahwa khiya>r ru’yah dishari„atkan dalam Islam berdasarkan sabda 

Rasu>lallah SAW: 

ـَ بِ ْاَِ  ِا  ََ َا ُ َ ِ  اْ تَََ ى َ ْ أً َاْ   هُ  َ َ ا اَ إِ   ََُ 

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak 

khiya>rapabila telah meliha barang itu”.(H.R. Ad-Daruqutni dari Abu 

Hurairah). 

Akan tetapi ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek 

yang akan dibeli itu tidak di tempat berlangsungnya akad, atau karena 

sulit dilihat, seperti ikan dalam kaleng. Khiya>r ru’yah menurut mereka 

mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli. 

Akan tetapi, Ulama Syafi‟iyah dalam pendapat baru mengatakan 

bahwa jual beli yang ghaib tidak sah.Oleh sebab itu, menurut mereka 

khiya>r ru’yah tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur 

penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, dan hadits 

Rasu>lallah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual 

beli yang mengandung penipuan.
88
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f. Khiya>r Naqd (Pembayaran) 

Yaitu jika kedua belah pihak melakukan jual-beli dengan 

ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika 

pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu 

tertentu.Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk 

membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.
89

 

 

4. Hikmah Khiya>r 

a. Khiya>r dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-

prinsip Islam. 

b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli. 

c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli. 

d. Terhindar dari unsur penipuan. 

e. Khiya>rdapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar 

sesama.
90

 

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

somasi.Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 

antara penjual dan pembeli.
91

 

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak 

menyelesaikan perselisihan di bidang bisnis, ialah melalui secara damai. 

Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu 
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dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada anjuran 

Allah (al-Qur’a>n) dan Rasul-Nya (al-Hadi>th) dalam menyelesaikan segala 

persoalan. Sebab yang demikian itu merupakan sebaik-baiknya akibat 

yang akan ditimbulkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Nisa>’: 59.
92

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (Q.S. Al-Nisa>’: 59).
93 

 

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru dianggap sah, 

apabila terpenuhi 2 hal, yaitu: 

a. Jual-beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan 

tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga 

tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan 

syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak. 

b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang 

itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. 

Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah 
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surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan („urf) 

setempat.
94

 

Menurut para faqi>h, cacat pada barang termasuk dalam khiyar al-

‘ayb. Adapun syarat-syaratnya adalah: 

a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad, tetapi belum serah 

terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. 

b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika 

akad berlangsung. 

c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak 

mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 

d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 

Ketentuan-ketentuan lain tentang khiyar al-‘ayb yang terdapat di 

dalam KHES di antaranya: 

a. ‘Aybbenda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan 

pihak pembeli diselesaikan oleh pihak pengadilan. 

b. ‘Aybbenda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang 

berwenang. 

c. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila 

objek dagangannya ‘ayb, karena kelalaian penjual. 

d. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli 

apabila ‘aybbenda terjadi, karena kelalaian pembeli.
95

 

                                                 
94

Ali, Fiqh Mu‘amalah, 125. 
95

 Gemala Dewi dkk.,Hukum Perikatan Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), 89. 



62 

 

 

 

 

BAB III 

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELIOLEH DOWN SYNDROME DI DESA 

KARANGPATIHAN-KECAMATAN BALONG-KABUPATEN 

PONOROGO 

 

A. Sejarah Down Syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo 

Keberadaan down syndromediDesa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo bukan hal yang baru lagi. Mereka sudah ada sejak 

puluhan tahu silam dan sampai saat ini para tunagrahita (down syndrome) 

masih ada, bukan karena dipelihara atau dilestarikan.Namun menghilangkan 

predikat safi>h/down syndrometentu tak semudah membalik telapak 

tangan.Sebagian orang menyebut Desa Karangpatihan sebagai “kampung 

idiot”.Padahal sebenarnya keberadaan 98 penyandang tunagrahita itu hanya 

sebagian kecil dari sekitar 4.000 warga Desa setempat.Dan sekarangpun 

jumlah penyandang tunagrahita berkurang menjadi 96 setelah ada 2 

penyandang tunagrahita yang meninggal dunia beberapa minggu yang lalu.
96

 

Sebenarnya ada 5 Desa di Ponorogo yang mendapatkan sebutan 

“kampung idiot”.Yakni, Desa Dayakan-Kecamatan Badegan,Desa Sidoharjo 

dan Desa Krebet-Kecamatan Jambon.2 Desa lagi adalah Desa Karangpatihan 

dan Desa Pandak-Kecamatan Balong.Dari kelima Desa itu, Desa Sidoharjo 
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menjadi Desa dengan jumlah down syndrometertinggi.Berdasarkan data 

pemerintah Desa setempat, saat ini, terdapat 316 warga yang mengalami 

keterbelakangan mental dengann jumlah warga Desa Sidoharjo seluruhnya 

4.300 jiwa. 

Sebenernya mereka (down syndrome) sudah ada sejak puluhan tahu 

silam dan sampai saat ini para tunagrahita (down syndrome) masih ada, bukan 

karena dipelihara atau dilestarikan Kondisi ekonomi rendah dan kekurangan 

asupan gizi, asam yodium yang menjadi penyebab lahirnya para tunagrahita 

(down syndrome).Bukan karena ada unsur incest.
97

Sebenarnya dahulu ada 

penolakan untuk menikahkan penderita tunagrahita.Tetapi, mereka memiliki 

hasrat dan ingin menikah, lantas kami langsung menikahkan mereka. Itu kan 

hak mereka, kami tidak bisa melarangnya. Dan buktinya anak mereka juga 

tidak menjadi penderita tunagrahita seperti orang tua mereka.
98

 

 

B. Profil dan Struktur Organisasi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo 

1. Profil Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo 

a. Gambaran Umum: 

1) Batas-Batas Desa Karangpatihan: 

a) Sebelah Utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon 

b) Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong 
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c) Sebelah Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Balong 

d) Sebelah Barat : Hutan Negara/ Kabupaten Pacitan 

e) Luas Desa Karangpatihan: 1336,6 Ha 

f) Jumlah Dusun : 4 ( Empat ) meliputi 

    Dusun Krajan 

    Dusun Bibis 

    Dusun Bendo 

    Dusun Tanggungrejo 

g) Jumlah RT : 34 

h) Jumlah RW : 8 

i) Jumlah Perangkat Desa: 17 

j) Jumlah Penduduk : 5746 Jiwa 

k) Laki-Laki : 2924 Jiwa 

l) Perempuan : 2826 Jiwa 

m) Jarak ke Kecamatan : 7 Km 

n) Jarak ke kabupaten : 22 Km 

o) Jarak ke Propinsi : 208 Km 

2) Mata Pencaharian Penduduk meliputi: 

a) Buruh Tani : 2503 Jiwa 

b) Petani : 1304 Jiwa 

c) Pedagang : 235 Jiwa 

d) Peternak : 142 Jiwa 

e) Meubel : 52 Jiwa 
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f) Obrok : 38 Jiwa 

g) Usia Sekolah : 1259 Jiwa 

h) Usia Dini/Balita : 213 Jiwa 

i) Jumlah KK : 1754 Jiwa 

j) Jumlah KK Miskin : 261 KK  

k) Jumlah KK Miskin Idiot: 42 KK 

l) Jumlah KK Rentan Miskin: 558 KK 

m) Jumlah KK Rata- Rata: 893 KK 

n) Jumlah ODK : 89 Jiwa 

3) Tinggi Daratan Dari Permukaan air laut: 153 m 

b. Topografi  

1) Luas wilayah Desa Karangpatihan : 1.336,6 Ha 

a) Perumahan dan Pekarangan  : 109 Ha  

b) Sawah Setengah Teknis  : 17 Ha 

c) Sawah Tadah Hujan   : 164 Ha  

d) Ladang / Tegalan Kering : 355 Ha  

e) Tanah Tandus (Kritis)  : 171,5Ha 

f) Hutan Kering   : 401,1 Ha 

g) Kuburan dan Lain-Lain  : 119 Ha  

2) Sarana dan Prasarana  

a) Jalan Desa  : 29 Km meliputi :  

(1) Jalan Tanah   : 11 Km  

(2) Makadam   : 9 Km  
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(3) Aspal   : 9 Km  

(4) Perpipaan Air Bersih  : 2 Unit (5.400 M) 

(5) Kantor / Balai Desa : 1 unit  

(6) Sekolah Dasar Negeri  : 4 Unit  

(7) TK Dharma Wanita  : 3 Unit 

(8) Masjid dan Mushola  : 27 Unit  

3) Potensi Desa 

a) Sumber Tenaga Manusia Banyak. 

b) Lahan Pertanian Luas. 

c) Cocok untuk Peternakan. 

4) Lembaga Desa yang ada 

a) Pemerintah Desa. 

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

c) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). 

d) Karang Taruna Desa. 

e) PKK. 

f) Tomas. 

5) Permasalahan yang ada  

a) Sebagian warga masyarakat mempunyai SDM rendah. 

b) Pada musim kemarau tiba ¾ wilayah Desa Karangpatihan 

terjadi kekeringan sehingga penghasilan dari pertanian hanya 1 

kali setahun. 

c) Karena terjadi erosi sebagian bahu jalan hancur terkikis air. 
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d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi.
99

 

2. Struktur Organisasi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo 

Kepala Desa     : Eko Mulyadi 

Sekretaris Desa    : Marni Wibowo 

Staf Pemerintahan dan Umum  : Soniah 

Staf Pembangunan dan Perekonomian : Marni Wibowo 

Staf Administarsi dan Keuangan  : Mujiyono 

Urusan Tehnik Desa 

Jogoboyo I     : Sugito 

Jogoboyo II     : Samuji 

Jogowaluyo     : Parlan 

Modin I     : Moh. Basir 

Modin II     : Samirin 

Modin III     : Nyamut Teguh W 

Kamituwo Krajan    : Bambang S 

Kamituwo Bibis    : Jarno 

Kamituwo Bendo    : Sudiarto 

Kamituwo Tanggungrejo   : Katiran 

Kebayan I     : Mujiono 

Kebayan II     : Paiman 

Kebayan III     : Sarmun 
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Kebayan IV     : Paimin 

Kebaayan V     : Boiman
100

 

 

C. Klasifikasi Down Syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo 

Secara keseluruhan down syndrome tersebar di beberapa dusun yang 

ada di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo, namun 

yang paling mendominasi keberadaan para tunagrahita adalah dusun 

Tanggungrejo, RT/RW 02/01 dengan jumlah 15 penyandang tunagrahita.
101

 

Saat ini ada 98 warga Desa Karangpatihan yang menyandang 

tunagrahita.Seluruh warga tunagrahita itu merupakan warga miskin.Dari 98 

penderita tunagrahita itu terdiri dari 3 klasifikasi, yaitu:  

1. 48 penyandang tunagrahita ringan. 

2. 45 penyandang tunagrahita sedang. 

3. 5 penyandang tunagrahita berat. Dan 2 orang di antara mereka di 

sekolahkan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) 

Kartini, Temanggung, Jawa Tengah. 

MenurutBapak Samuji, untuk memudahkan dalam mengenali dan 

melatih para tunagrahita ini. Maka, ada 3 klasifikasi tunagrahita berdasarkan 

kemampuan dalam berinteraksinya.Adapun ciri-ciri untuk mengetahui 

penderita tunagrahita itu masuk ke dalam klasifikasi yang ringan, sedang, dan 

berat. Dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: 
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1. Untuk tunagrahita ringan, biasanya masih bisa diajak untuk 

berkomunikasi, tetapi pikirannya lemot dan bisa beraktivitas. 

2. Untuk tunagrahita sedang, sebagian bisa diajak berkomunikasi dan 

sebagian lainnya tidak bisa, gagap, dan tuli.  

3. Sedangkan untuk tunagrahita berat sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, 

kecuali dengan bahasa isyarat, tidak dapat beraktivitas lagi, dan tidak bisa 

diberdayakan. Mereka yang tergolong kelas berat hanya bisa duduk-duduk 

saja.
102

 

Dari 98 penyandang tunagrahita ada 8 pasangan yang sudah 

dinikahkan dan saat ini telah memiliki keturunan.Bahkan ada pasangan yang 

mempunyai 2 anak dan seluruh anak hasil pernikahan penderita tunagrahita 

tidak mewarisi down syndrome yang disandang oleh orang tua mereka.
103

 

 

D. Praktik Transaksi Jual-Beli Oleh Down Syndromedi Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo 

Setiap adanya ‘aqdtransaksi (mu‘a>malah) yang berlangsung, tentunya 

harus memenuhi rukun dan syarat ‘aqd, karena suatu ‘aqddapat dikatakan sah 

apabila rukun dan syarat „aqdsudah terpenuhi, sebab ‘aqdadalah perikatan 

antara ‘a>qidayn (penjual dan pembeli). 

Para tunagrahita yang kelas ringan, mereka mengetahui uang, hanya 

dalam memberi kembaliannya masih didapatkan kesalahan, entah kurang 
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bahkan lebih dalam memberi kembalian untuk si pembeli.Sedangkan untuk 

kelas sedang, mereka mengetahui uang.Namun nilai nominalnya ada yang 

mengetahuidan ada yang tidak.Sedangkan untuk kelas berat, mereka tidak 

mengetahui apa-apa. 

Dalampraktik s}ighat‘aqdjual-beli yang dilakukan oleh para tunagrahita 

(down syndrome), ada 2 bentuk jual-beli. Pertama,s}ighat‘aqd jual-beli antara 

tunagrahita dengan masyarakat sekitar. Yaitu s}ighat‘aqd jual-beli yang 

dilakukan oleh tunagrahita kelas ringan adalah menggunakan ‘aqdlisan 

walaupun sebagian didapatkan gagu dalam mengutarakan keinginannya. 

Tunagrahita mengutarakan kalau dia ingin menjual hewan ternak, seperti 

kambing, singkong, atau kerajinannya yang berupa sekop atau sapu 

lidi.Sedangkan untuk ‘aqd al-bay‘para tunagrahita kelas sedang adalah 

sebagian menggunakan lisan dengan gagu dan sebagian lainnya 

menggunakandengan bahasa isyarat, seperti mengungkapkan kata Rp. 20.000 

dengan menggunakan jarinya. Adapun lokasi transaksi jual-beli antara down 

syndromedan si pembeli itu langsung datang ke kediaman down syndrome 

(ketika down syndromehendak menjual hewan ternak, singkong, ataupun 

kerajinannya). Begitupun ketika mereka hendak membeli barang yang 

dibutuhkan, mereka menggunakan dengan bahasa isyaratnya. Namun pernah 

ada kejadian, ketika safi>hsalah mengucapkan barang yang hendak ia beli. Ia 

menginginkan shampoo pantene, tapi ia mengucapkan “tumbas shampoo 



71 

 

 

 

Menklin” sehingga penjualpun bingung dengan apa yang safi>hinginkan.
104

 

Sedangkan untuk para tunagrahita berat, mereka tidak mampu untuk 

melakukan transaksi semacam ini, karena tidak terbesit sedikitpun hal apa 

yang akan mereka lakukan, kecuali dengan waki>l.105
 

Kedua ,s}ighat‘aqd jual-beli antara tunagrahita dengan pengurus, terkait 

Balai Pelatihan “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit”. Yaitu s}ighat‘aqd 

jual-beli yang dilakukan oleh tunagrahita kelas ringan adalah menggunakan 

‘aqdlisan walaupun sebagian didapatkan gagu dalam mengutarakan 

keinginannya. Tunagrahita mengutarakan kalau dia ingin menjual 

kerajinannya yang telah dibuatnya kepada pihak pengurus.Seperti keset, 

tasbih, dan yang terbaru sudah memproduksi batik ciprat, walau masih 

beberapa batik saja yang sudah diproduksi. Sedangkan ‘aqd al-bay‘para 

tunagrahita kelas sedang adalah sebagian menggunakan lisan dengan gagu dan 

sebagian lainnya menggunakan dengan bahasa isyarat. Namun, untuk 

tunagrahita kelas sedang yang diberdayakan untuk mengikuti “Balai 

Pelatihan” hanya beberapa saja.Tunagrahita kelas ringanlah yang mendominan 

dalam mengikuti kerajinandi “Balai Pelatihan-Rumah Harapan Karangpatihan 

Bangkit”. Sedangkan untuk tunagrahita kelas berat tidak bisa diberdayakan, 

karena tidak terbesit sedikitpun apa yang akan mereka lakukan.
106
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Adapun praktik yang ada di lapangan berkaitan dengan ‘aqd jual-beli 

yang dilakukan oleh down syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo. Pertama , ‘aqdjual-beli antara tunagrahita 

dengan masyarakat sekitar.Pada umumnya ‘aqd al-bay‘dilakukan olehpara 

tunagrahita sendiri, khususnya kelas ringan, karena down syndromeyang 

tergolong dalam kelas ringan masih bisa diajak berkomunikasi dan sedikit 

lebihnya mengetahui nilai nominal uang. Sedangkan untuk kelas sedang 

sebagian ada yang bertransaksi dengan sendirinya dan sebagian lainnya atas 

sepengatahuan dan  adanyarekom dari para pengurus atau bahkan dari pihak 

keluarganya sendiri yang normal yang menjadi wakil atas transaksi yang akan 

dilakukan. Para pengurus atau keluarga dari pihak down syndrometelah 

merekom terhadap transaksi (al-bay‘) yang akan dilakukan oleh down 

syndrome, karena para pengurus dan keluarganya pun mengetahui ma‘qu>d 

‘alayhyang akan ditransaksikan.
107

 

Kedua , ‘aqdjual-beli antara tunagrahita dengan pengurus.Para 

tunagrahita kelas ringan maupun kelas sedang menyetorkan hasil kerajinan 

yang telah dibuatnya selama beberapa hari, bahkan bisa sampai seminggu baru 

bisa disetorkan kepada pihak pengurus.Para tunagrahita membawa hasil 

kerajinannya ke Balai Pelatihan atau juga langsung ke rumah saya 

(Bapak.Samuji).Setelah disetorkan pihak pengurus akan membeli kerajinan 

yang sudah meraka produksi. Tentunya, berbeda-beda hasil kerajinan yang 
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mereka hasilkan. Ketika hasil kerajinannya baik, maka pembelian yang 

dilakukan oleh pihak penguruspun akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Ketika 

hasil kerajinannya kurang baik, harga pembelian yang dilakukan oleh pihak 

pengurus akan berkurang. Dan diharapkan dengan adanya pembelian harga 

tinggi, akan memicu kesemangatan lagi dalam membuat kerajinan yang jauh 

lebih baik lagi.
108

 

 

E. Wanprestasi Down Syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo 

Pada tahun 2013 mulai berdirinya pusat latihan kerja “Rumah Harapan 

Karangpatihan Bangkit” dengan slogan yang berbunyi “Disini Selalu Ada 

Harapan-Urip Kudu Urup”.Adapun lokasi yang menjadi pusat latihan kerja 

down syndrome bertepatan di sebelah barat dari rumah pak Samuji selaku 

pengurus dan pelatih kerajinan bagi para tunagrahita.Awalnya jumlah 

tunagrahita yang diberdayakan sekitar 25 orang, namun saat ini hanya 

berjumlah 15 orang. Dalam mengerjakan kerajinannya pun tentu tidak selalu 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengurus, karena down 

syndromemengerjakan segala sesuatunya berdasar pada mood yang mereka 

inginkan.   

Down syndrome yang tergolong kelas ringan sampai kelas sedang, 

mereka diberdayakan dalam hal pelatihan kerajinan. Sedangkan down 

syndrome yang tergolong kelas berat, mereka tidak bisa untuk dilatih 
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samasekali.Untuk melatih para tunagrahita tentunya bukan hal yang mudah, 

butuh waktu selama beberapa bulan bahkan tahunan.Adapun jadwal latihan 

dalam membuat kerajinan di “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit” yaitu 

setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. 

Dalam praktik membuat kerajinan oleh down syndromeyaitu berupa 

keset, tasbih, bahkan short planning yang akan diproduksi oleh down 

syndrome yaitu batik ciprat dan tentunya setelah selesai memproduksi batik 

ciprat ini, mereka akan memperkenalkan dan memasarkan hasil produksi oleh 

down syndrome. Dan satu hal yang perlu diketahui, “Rumah Harapan 

Karangpatihan Bangkit” tidak akan pernah berhenti dalam memberikan 

motivasi dan inisiatif terhadap kaum down syndrome, karena mereka selalu 

mengusung slogan “Disini Selalu Ada Harapan-Urip Kudu Urup”.109
 

Ada 2 bentuk praktik wanprestasi yang terjadi.Pertama ,wanprestasi 

antara tunagrahita dengan masyarakat umum.Yaitu ketika mereka 

mempertontonkan hasil produksi mereka dalam eventyang berada di alun-alun 

Kota Ponorogo.Tepatnya ketika ada pembeli tasbih, kemudian didapatkan 

jumlah dari tasbih itu tidak sempurna, ada yang kurang dari 33 dengan jumlah 

26, 28.Bahkan ada yang lebih dari 33 dengan jumlah 34, 36. Hal ini terjadi 

karena adanya lost control dari para pengurus “Rumah Harapan 

Karangpatihan Bangkit” sehingga dalam memasarkan hasil produksi yang 

sudah ada, kurang atau tidak memuaskan bahkan merugikan para 
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pembeli.
110

Begitupun ketika down syndromesudah menyepakati bulan dan hari 

dimana mereka akan menjual q-tela atau singkong, ternyata mereka gagal 

dalam bertanam, ini disebabkan kurangnya pupuk dan kadang hasil panennya 

pun mereka konsumsi untuk dirinya sendiri.Sehingga pedagang atau pembeli 

yang sudah bersepakat untuk membeli hasil panen singkong dari down 

syndromemerasa kecewa.Namun para pembeli ataupun para pedagang 

memahami atas wanprestasi yang dilakukan oleh down syndromesebagai 

penjual singkong. Karena singkok yang sudah menjadi tiwul itulah makanan 

pokok down syndrome.
111

 

Kedua , wanprestasi antara tunagrahita dengan pihak pengurus.Yaitu 

ketika para tunagrahita membuat kerajinan keset sekitar 30.Ternyata 

keseluruhan keset itu tidak layak jual.Namun, tetap dibeli oleh pihak 

pengurus, diharapkan para tunagrahita ini tidak patah semangat dalam 

membuat kerajinan untuk selanjutnya. Dan akhirnya, keset yang sudah dibeli 

oleh pihak pengurus itupun dibagi-bagikan ke setiap mus}alla>yang ada di 

Dusun Tanggungrejo.Bukan hanya keset saja, masih banyak kegagalan atau 

tidak sesuainya hasil kerajinan yang diproduksi oleh para tunagrahita, 

sehingga pihak penguruspun merasa kecewa dengan hasil kerajinan yang telah 

diproduksi oleh para tunagrahita. Namun, perasaan kecewa itu harus 

disingkirkan jauh-jauh, karena demi membangkitkan rasa semangat dan 

memenuhi kebutuhan hidup para down syndrome.Hal ini terjadi karena 
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pengaruh dari keterbelakangan mental yang dimiliki oleh para tunagrahita, 

kurang menangkap dengan baik atas apa yang telah diajarkan oleh para pihak 

pengurusdi “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit” sehingga dalam 

menghasilkan produksi kerajinannya, masih sering didapatkan kurang atau 

tidak layak jual bahkan tidak memuaskan pihak pengurus.Para pihak pengurus 

sempat kaget, karena tenryata keset dan hasil kerajinan yang dibelinya itu 

tidak sempurna.Kami (para pihak pengurus) memaklumi, kalau ini adalah 

produk dari para tunagrahita. Jadi, dengan cara dibelinyabarang yang cacat itu 

oleh pihak pengurus. Agar para tunagrahita masih tetap semangat dan akan 

selalu bersemangat demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
112
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BAB IV 

ANALISIS FIQHTERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI OLEH DOWN 

SYNDROMEDI DESA KARANGPATIHAN-KECAMATAN BALONG-

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis FiqhTerhadap Akad Transaksi Jual-Beli Oleh Down Syndromedi 

Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo 

Ibn Taymi>yahmengatakan “Tindakan manusia baik ucapan maupun 

perbuatan terbagi menjadi 2 macam, yaitu persoalan ibadah untuk 

kemaslahatan agama, dan persoalan adat (mu‘a>malah) untuk kebutuhan hidup 

manusia di muka bumi.Persoalan yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak 

ditetapkan perintahnya, kecuali dengan tuntunan shara‘.Sedangkan persoalan 

adat (mu‘a>malah) adalah kebiasaan manusia hidup di dunia untuk memenuhi 

kebutuhannya. Prinsip hukum asalnya dalam persoalan adat (mu‘a>malah) 

tidak dilarang, kecuali terdapat dalil shara‘yang melarangnya”.
113

 

Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang 

telah mereka ‘aqdkan, sebab Allah SWT dalam Q.S. al-Ma>idah: 1 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad

114
 itu”.(Q.S. 

al-Ma>idah: 1).
115

 
 

Setiap transaksi (mu‘a>malah) yang terjadi, tentu tidak akan lepas dari 

‘aqd. Begitupun dengan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh 
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downsyndrome, tentunya membutuhkan adanya akad. Di antara praktik jual-

beli yang dilakukan oleh down syndromedi Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo adalah: 

1. Antara tunagrahitadan pembeli berhadapan langsung dalam satu majlis. 

2. Antara penjual dan tunagrahita berhadapan langsung dalam satu majlis. 

3. Antara tunagrahita dan pihak pengurus berhadapan langsung dalam satu 

majlis.   

4. Down syndrome kelas ringan menggunakan ‘aqd al-lisa>n walaupun 

sebagian gagu. 

5. Down syndromekelas sedang menggunakan ‘aqd al-lisa>n,al-isha>rah, dan 

bial-waki>l. 

6. Down syndromekelas berat menggunakan bial-waki>l. 

7. Ma‘qu >d ‘alayhyang diakadkan dapat dilihat secara langsung. 

8. Pembayaran dilakukan secara kontan, walau masih ada yang salah dalam 

menerima atau memberi kembalian nilai nominalnya. 

9. Pembayaran dilakukan secara kontan oleh pihak pengurus. 

10. ‘A<qidayntidak terpaksa. 

11. Adanya ‘an tara>d}in di antara ‘a>qidayn. 

Menurut istilah fiqh, ‘aqdharus memenuhi 3 unsur dalam pembentukan 

adanya ‘aqd, yaitu sebagai berikut: 

1. S{i>ghatal-‘aqd 

S{i>ghatal-‘aqdadalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad, menunjukkan atas apa yang diinginkan dari hati keduanya 



79 

 

 

 

tentang terjadinya suatu ‘aqd, hal ini dapat diketahui dengan ucapan, 

perbuatan, isyarat, dan tulisan.
116

 

Pertama, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome 

kelas ringandenganmasyarakat sekitardi Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo menggunakan akadlisa>n. Dan meraka (down 

syndrome)kelas ringan melakukan transaksi jual-beli ini dengan kehendak 

mereka sendiri. Ketika down syndromekelas ringan hendakmenjual hewan 

ternaknya, hasil panen singkongnya atau kerajinannya kepada pembeli. 

Maka,down syndrome akan menyampaikan dengan lisa>n, bahwa mereka 

hendak menjual hewan ternaknya, hasil panen singkongnya, 

ataukerajinannya kepada pembeli atau pedagang.Begitupun ketika down 

syndromekelas ringan hendak membeli sesuatu di toko. Maka, merekapun 

akan mengungkapkan dengan lisan kepada pemilik toko atau penjual. 

Dalam fiqh,syarat s}i>ghat yaitu,berhadap-hadapan,tidak terpisah 

(antara i>ja>b-qabu>ltidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya 

penolakan), dan tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak boleh 

dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad). Jadi, 

transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome kelas ringan 

dengan masyarakat sekitar di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogosesuai dengan fiqh, karena i>ja>b-qabu>loleh down 

syndromekelas ringan dapat diketahui secara lisan, dan perbuatan. Dengan 

kata lain, transaksi jual-beliyang dilakukan oleh down syndromekelas 
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ringan dengan masyarakat sekitar di Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo boleh (ja>iz). 

Sedangkan down syndromekelas sedang, ketika mereka 

hendakmenjual hewan ternaknya, hasil panen singkongnya atau 

kerajinannya kepada pembeli. Maka,down syndrome akan menyampaikan 

dengan lisa>n, isha>rah, dan waki>l, bahwa mereka hendak menjual hewan 

ternaknya, hasil panen singkongnya, atau kerajinannya kepada pembeli 

atau pedagang. Begitupun ketika down syndromekelas sedang hendak 

membeli sesuatu di toko. Maka, merekapun akan mengungkapkan dengan 

lisa>n, isha>rah, dan waki>l kepada pemilik toko atau penjual. Jadi, transaksi 

jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome kelas sedang di Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo sesuai dengan 

fiqh, karena i>ja>b-qabu>loleh down syndromedapat diketahui secara lisa>n, 

isha>rah, dan waki>l. Dengan kata lain transaksi jual-beli oleh down 

syndromekelas sedang di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo boleh (ja>iz). 

Namun untuk down syndromekelas berat, mereka tidak dapat 

mengungkapkan apa yang mereka inginkan dengan lisa>n, isha>rah, tindakan 

atau perbuatan, dan tulisan, karena down syndromekelas berat ini tidak 

dapat diajak berkomunikasilagi. Sehingga perlu ada waki>luntuk 

membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Jadi, transaksi jual-

beli yang dilakukan oleh down syndrome kelas berat di Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo tidak sesuai 
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dengan fiqh, karena tidak ada i>ja>b-qabu>l oleh down syndrome yang 

tergolong ke dalam kelas berat. kecuali dengan adanya waki>l. 

Kedua, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome 

kelas ringandengan pihak pengurus di Desa Karangpatihan-Kecamatan 

Balong-Kabupaten Ponorogo menggunakan akad lisa>n. Dan mereka (down 

syndrome) kelas ringan melakukan transaksi jual-beli ini dengan cara 

menyetorkan hasil kerajinannya kepada pihak pengurus. Maka, para 

tunagrahita akan mengatakan, bahwa mereka hendak menyetorkan hasil 

kerajinanmya tersebut kepada pihak pengurus. 

Dalam fiqh,syarat s}i>ghat yaitu, berhadap-hadapan,tidak terpisah 

(antara i>ja>b-qabu>ltidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya 

penolakan), dan tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak boleh 

dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad). Jadi, 

transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndrome kelas ringan 

dengan pihak pengurus di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo sesuai dengan fiqh, karena i>ja>b-qabu>loleh down 

syndromekelas ringan dapat diketahui secara lisan, dan perbuatan. Dengan 

kata lain transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndromekelas 

ringan dengan pihak pengurus di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo boleh (ja>iz). 

Sedangkan down syndromekelas sedang, ketika mereka 

hendakmenjual hasil kerajinannya kepada pihak pengurus. Maka, down 

syndrome kelas sedang ini akan menyetorkan hasil kerajinannya kepada 
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pihak pengurus dan mengatakan, bahwa mereka hendak menyetorkan hasil 

kerajinanmya tersebut kepada pihak pengurus. Jadi, transaksi jual-beli 

yang dilakukan oleh down syndrome kelas sedang dengan pihak pengurus 

di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo sesuai 

dengan fiqh, karena i>ja>b-qabu>loleh down syndromedapat diketahui secara 

lisa>n, isha>rah, dan waki>l. Dengan kata lain transaksi jual-beli oleh down 

syndromekelas sedang di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogo boleh (ja>iz). 

Namun untuk down syndromekelas berat, mereka tidak dapat 

mengungkapkan apa yang mereka inginkan dengan lisa>n, isha>rah, tindakan 

atau perbuatan, dan tulisan, karena down syndromekelas berat ini tidak 

dapat diajak berkomunikasi lagi.Sehingga mereka tidak bisa diberdayakan 

dalam pelatihan kerajinan di “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit”. 

2. Al-‘a>qid 

Al-‘a>qidadalah orang yang melakukan 

‘aqdtransaksi.
117

Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat 

dikatakan ‘aqd, jika tidak ada ‘a>qid. Begitupula tidak akan terjadi i>ja>b-

qabu>ltanpa adanya ‘a>qid.
118

 

Dalam fiqh,syarat al-‘a>qid yaitu, ba>ligh, ‘a>qil, mumayyiz, ‘an 

tara>d}in.
119

 Jadi, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down 

syndromekelas ringan di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-
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Kabupaten Ponorogo sesuai dengan fiqh, karenadown syndromekelas 

ringan ini dapat memahami transaksi jual-beli yang dilakukannyasehingga 

transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down syndromekelas ringan di 

Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo, baik antara 

tunagrahita dengan masyarakat sekitar, dan antara tunagrahita dengan 

pihak pengurusboleh (iba>h}ahfi> bay‘ihim). 

Begitupun dengan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh down 

syndromekelas sedang di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-

Kabupaten Ponorogosesuai dengan fiqh, karenadown syndromekelas 

sedang ini sebagiandapat memahami transaksi jual-beli yang dilakukannya 

dan sebagian lainnya perlu ada waki>l. Sehingga transaksi jual-beli yang 

dilakukan oleh down syndromekelas sedang di Desa Karangpatihan-

Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo,baik antara tunagrahita dengan 

masyarakat sekitar, dan antara tunagrahita dengan pihak pengurusboleh 

(ja>iz fi> bay‘ihim). 

Namun tidak dengan down syndromekelas berat yang tidak 

mengetahui transaksi jual-beli. Sehingga transaksi jual-beli yang dilakukan 

oleh down syndromekelas berat dengan masyarakat sekitar di Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo tidak boleh 

(ghairu ja>izbay‘ihim). Kecuali dengan adanya waki>l. Sedangkan untuk 

down syndrome kelas berat tidak diberdayakan oleh pihak pengurus dalam 

pelatihan kerajinan di “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit”. 

3. Ma‘qu >d ‘alayh 
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Ma‘qu >d ‘alayhadalah obyek atau barang yang dijadikan ‘aqdyang 

bentuknya tampak dan membekas, ulama mensharatkanma‘qu >d ‘alayh 

sebagai berikut: 

a. Obyek harus ada ketika ‘aqddilangsungkan. 

b. Obyek harus mashru>‘ (sesuai ketentuan shara‘). 

c. Dapat diberikan waktu ‘aqd. 

d. Obyek harus diketahui oleh kedua belah pihak. 

e. Obyek harus suci.
120

 

Ma‘qu>d ‘alayh yang dimaksudkan atau diinginkan oleh down 

syndromekelas ringan jelas, bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah 

pihak (antara al-ba>i‘ danal-mushtari >). Begitupun dengan ma‘qu>d ‘alayh 

yang dimaksudkan atau diinginkan oleh down syndromekelas sedang jelas, 

bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah pihak (antara al-ba>i‘ danal-

mushtari >).Walaupun ada sebagian down syndromekelas sedang yang 

kurang begitu jelas dalam melafadhkan keinginannya, karena 

gagu.Sedangkan untuk ma‘qu>d ‘alayh yang dimaksudkan atau diinginkan 

oleh down syndromekelas berat tidak jelas, karena mereka tidak dapat 

memikirkan hal yang semacam itu (terkait dengan transaksi jual-beli). 

 

B. Analisa Fiqh Terhadap WanprestasiDown Syndromedi Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 
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antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
121

 Ulama fiqh 

menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi 2 

hal, yaitu: 

c. Jual-beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan 

tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga 

tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan 

syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak. 

d. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak. Maka, 

barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh 

penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai 

pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 

kebiasaan (‘urf) setempat.
122

 

Syarat-syarat berlakunya khiya>r ‘ayb menurut para ulama, setelah 

diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah  sebagai 

berikut: 

5) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang 

kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah 

akad tetapi belum serah terima. 

6) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik 

ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. 

7) Adanya cacat pada barang itu bukan hal yang sulit menghilangkannya. 
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8) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat 

pada barang.
123

 

Sedangkan khiya>r naqd (pembayaran) yaitu jika kedua belah pihak 

melakukan jual-beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi 

pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam 

batas waktu tertentu.Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk 

membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.
124

 

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh down syndromedengan 

masyarakat umum.Terkait para tunagrahita yang diberdayakan dalam 

pelatihan kerajinan di “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit” yaitu 

berupa kesalahan atau kegagalan dalam membuat kerajinan tasbih dengan 

jumlah 26, 28, dan bahkan lebih dari 33 dengan jumlah 34, dan 36.Jadi, 

wanprestasi yang dilakukan oleh down syndromedengan masyarakat 

umum di Desa Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten 

Ponorogotermasuk khiya>r ‘ayb, karena terdapat cacat pada tasbih yang 

diketahui sebelum terjadi serah terima barang (tasbih) kepada pembeli, 

baik cacatnya sudah lama atau baru terjadi setelah akad, tetapi belum serah 

terima. 

Sedangkan ketika down syndrome hendak mejual hasil panen q-

telanya yang telah disepakati oleh pedagang atau pembeli pada bulan dan 

hari tertentu, akan tetapi down syndromelalai dalam kesepakatan itu, 

karena gagal dalam bertanam dan/atau memakan hasil panennya 
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sendiri.Jadi, wanprestasi yang dilakukan oleh down syndromedenganhasil 

panen q-tela atau singkongnya, termasuk khiya>r naqd (pembayaran), 

karena pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu 

tertentu. 

Begitupun wanprestasi yang dilakukan oleh down syndromedengan 

pihak pengurus. Terkait para tunagrahita yang diberdayakan dalam 

pelatihan kerajinan di “Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit” yaitu 

berupa kesalahan atau kegagalan dalam membuat kerajinan kesetsebanyak 

30 yang tidak layak jual atau tidak layak pakai, bukan hanya keset saja. 

Namun, setiap para tunagrahita membuat kerajinan tidak semuanya sesuai 

dengan apa yang telah diajarkan oleh pihak pengurus.Jadi, wanprestasi 

yang dilakukan oleh down syndromedengan pihak pengurus di Desa 

Karangpatihan-Kecamatan Balong-Kabupaten Ponorogo termasuk khiya>r 

‘ayb, karena terdapat cacat pada tasbih yang diketahui sebelum terjadi 

serah terima barang (tasbih) kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama 

atau baru terjadi setelah akad, tetapi belum serah terima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Praktikdari‘aqdtransaksijual-beli yang dilakukanolehdown 

syndromekelasringandankelassedang, 

baikdenganmasyarkatsekitarataudenganpihakpengurusdi 

DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogoadalahboleh 

(ja>iz/iba>h}ah fi>bay‘ihim), karenasyaratdaria>qid,s}i>ghat,danma‘qu>d 

‘alayhsesuaidenganfiqh. 

Yaituparatunagrhaitadapatmemahamiapaitutransaksijual-beli.I<ja>b-

qabu>lolehdown 

syndromekelasringandankelassedangdapatdiketahuisecaralisan, isyarat, 

perbuatan, danwaki>l. Adapunma‘qu>d ‘alayh yang dimaksudkanolehdown 

syndromekelasringandankelassedangjelas, bermanfaat, 

dandiketahuiolehkeduabelahpihak. Sedangkan‘aqdtransaksijual-beli yang 

dilakukanolehdown 

syndromekelasberattidaksesuaidenganfiqhdantidakbolehdalambertransaksi

, kecualidenganwaki>l. 

2. Wanprestasi yang dilakukanolehdown 

syndromekelasringandankelassedang, 

baikdenganmasyarakatumumataudenganpengurus di DesaKarangpatihan-

KecamatanBalong-KabupatenPonorogo yang 
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berupakuranggenapnyajumlahtasbihdantidaklayaknyabentukkeset.Maka, 

termasukkhiya>r ‘ayb. Sedangkandown syndromeyang 

tidakmenepatikesepakatanwaktudarihasilpanenq-telaatausingkong. Maka, 

termasukkhiya>r naqd (pembayaran). 

B. Saran 

Dari hasilpenelitiandanpembahasan yang 

penulislakukanterhadapbeberapapermasalahan yang terdapatpadadown 

syndromedi DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogo, 

makapenulismengajukanbeberapausulan yang berupa saran-saran, 

sebagaiberikut: 

1. Hendaknya proses transaksi (jual-beli) yang dilakukanolehdown 

syndrome di DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-KabupatenPonorogo, 

lebihdiawasiolehparapengurussehinggatidakterulangkembalikejadiansema

camwanprestasi. 

2. Seyogyanyakeluargadown syndrome yang 

normalpunikutmemantaudanmengawasipolaprilakudaridown 

syndrometersebut. 

3. Mulaidigerakkankembalibalaipelatihankerajinan di 

“RumahHarapanKarangpatihanBangkit”, 

karenadaribalaipelatihankerajinaninilahdown 

syndromedapatdiberdayakandanmembantuuntukkeluwesandown 

syndromedalamberkomunikasidengankhayalakramai. Khususnya di 

DesaKarangpatihan-KecamatanBalong-
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KabupatenPonorogodanumumnyauntukluarDesaKarangpatihan-

KecamatanBalong-KabupatenPonorogo. 
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