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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan transaksi ekonomi
berkembang pesat, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang
tidak dikenal pada masa lalu tapi berkembang dimasa kini. Pertumbuhan
dan perkembangan pesat aktifitas dan lembaga keuangan syari’ah (LKS) di
Indonesia saat ini, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan
syariah, obligasi syariah (shukuk al-istitsmar), dan lain sebagainya
menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan
syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan
respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan
penciptaan berbagai produk. Regulator membuat regulasi yang mengatur
dan mengawasi produk yang ditawarkan dan laksanakan oleh praktisi dan
akademisi pun dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk
maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip
syariah.1
Salah satu di antaranya adalah penggunaan dua akad atau lebih
menjadi satu transaksi, yang dalam fiqih kontemporer disebut al-’uqu>d
al-murakkabah (hybrid contract/ multiakad). Multiakad (hybrid contract)

1
Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga
Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh,”
Multi Akad Pada LKS, 2017, 1.
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adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang
meliputi dua akad atau lebih yang berbeda hukumnya dalam satu transaksi,
misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan ijarah, akad jual
beli dan hibah dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akadakad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya,
dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama
kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.2
Salah satu ruh syariat Islam adalah kemampuannya untuk
beradaptasi dan diterapkan di berbagai tempat dalam berbagai keadaan, alIslam s}alih li kulli zama>n wa maka>n. Karena syariat Islam mencakup
segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, khususnya dalam
bidang amal perbuatan dan hubungan antara sesama manusia, maka segala
macam perkembangan yang terjadi di dalam hidup manusia memiliki
hukum yang perlu untuk disingkap oleh para ulama.
Perkembangan yang dialami oleh manusia pada masa sekarang
dalam hal ekonomi telah memunculkan berbagai macam jenis transaksi
yang tak pernah dikenal sebelumnya dalam Islam. Namun bukan berarti
Islam diam atau menerima berbagai macam perkembangan itu secara
keseluruhan. Islam telah menentukan batasan-batasan yang harus
diperhatikan dalam setiap perkembangan yang ada, bukan berarti Islam
membatasi perkembangan manusia namun memberikan batasan agar

Fetri Fatorina, “Analisis Konsep Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI dalam prespektif
Ulama Fiqih” (tesis, IAIN Purwokerto, 2015), 2.
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perkembangan itu tetap sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat
untuk maslahat umat manusia (maqashid syari’ah).3
Di sisi lain, dalam literatur fikih telah terdapat berbagai macam
akad yang telah ditetapkan oleh syariat beserta syarat dan rukunnya, meski
hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan namun tetap kita harus
berpijak kepada landasan yang telah dibangun oleh tradisi fikih kita
sebagai penyambung antar teks-teks syariat kepada praktik dalam
kehidupan kita saat ini sebagai salah satu proses tanzil al-nash ila al-waqi’
yang tak akan pernah terputus hingga akhir zaman.
Imam Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya mughni> almuh}ta>j mejelaskan tentang akad tafri>qus s}ufqah yaitu menjual dua
benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersamaan
dalam satu aqad, seperti menjual beras dengan khomer. Mengumpulkan
dua barang dalam satu aqad yang masing-masing bisa diberi aqad sendirisendiri dan salah satunya rusak sebelum diserahkan. Mengumpulkan dua
aqad yang berbeda hukumnya, seperti mengumpulkan aqad bai' dengan
aqad ija>rah.4 Dari keterangan tersebut sudah jelas bahwa konsep
multiakad bertentangan dengan syariah, karena terdapat juga nash yang
melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti hadits
ibnu masud r.a., beliau berkata:

3

Rachmat Syafe’i, “Multi Akad dalam Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer,” 2018,
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As Syarbini, mughnil muhtaj, Vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 54.
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هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم عن صفقتني يف صفقة واحدة
Artinya: ”Nabi SAW melarang dua shufqah dalam satu shafqah” (HR
Ahmad, Al-Musnad, I/398).
Akan tetapi menurut Al Khatib As-Syarbini tidak semua multiakad
tidak diperbolehkan dalam syariat, ada yang diperbolehkan tetapi dengan
beberapa persyaratan tertetu.
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dengan ini
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Pemikiran Al
Khatib Al-Syarbini Tentang Akad

Tafri>qus S}ufqah

Dan

Relevansinya Terhadap Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia.
B. Rumusan masalah
Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian
yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu
rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan
rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana konsep akad tafri>qus s}ufqah dalam pemikiran al-khatib
asy-syarbini dan relevansinya dengan cybrid contract pada Lembaga
Keuangan Syariah di Indonesia?
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2. Bagaimana dasar hukum akad tafri>qus s}ufqah dalam pemikiran alkhatib al-syarbini

dan relevansinya dengan hybrid contract

pada

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Pada tujuan penelitian ini penelitian yang dilakukan dengan
berdasarkan rumusan masalah di atas ialah:
1.

Untuk menjelaskan konsep akad tafri>qus s}ufqah dalam pemikiran
al khatib asy-syarbini dalam kitab mughni> al-muh}ta>j dan
relevansinya dengan hybrid contract

pada Lembaga Keuangan

Syariah di Indonesia.
2.

Untuk menjelaskan dasar hukum akad tafri>qus s}ufqah dalam kitab
mughni> al-muh}ta>j dan relevansinya dengan hybrid contract pada
Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
1.

Secara Teoritis
Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan
suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai bagaimana
konsep dan hukum akad tafri>qus s}ufqah

dan hubungannya dengan

hybrid contract yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.
dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang
akan dilakukan penelitian selanjutnya.
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2.

Secara Praktis
Dalam penelitian ini secara praktis memberikan manfaat
sebagai rujukan hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah dalam
menentukan multi akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka
Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan
penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi
yang penulis bahan antara lain :
Pertama dalam skripsi yang di tulis Yayuk dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah”
tahun 2018. Perbedaan dalam penelitian Yayuk adalah yang diteliti oleh
peneliti merupakan multi akad secara umum dan pandangan multi akad
dari beberapa ulama fiqih yang bisa diambil kesimpulan bahwa multi akad
(hybrd contract) diperbolehkan karena hukum dasar suatu akad
diperbolehkan.5
Kedua dalam tesis yang ditulis fetri fatorina dengan judul “Analis
Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Ulama
Fiqih” tahun 2015. Perbedaan dengan penelitian fetri fatorina adalah
peneliti meneliti konsep dan bentuk multi akad menurut fatwa DSN-MUI
menurut pandangan ulama fiqih saja, dengan kesimpulan bahwa multi
akad fatwa DSN-MUI yang diterapkan dalam produk pembiayaan
Yayuk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah”,
Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
5
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diperbankan syariah adalah multi akad bertingkat yakni akad yang kedua
dilaksanakan setelah akad yang pertama selesai dilaksanakan atau setelah
berakhirnya akad yang pertama.6
Ketiga dalam skripsi Abdur Naufal yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Multiakad Dalam Sistem Pembiayaan Umrah
Merdeka Menurut Ulama Hambaliyah Dan Syafi’iyah (studi kasus
aplikasi paytren buatan PT. Veritra Sentosa Internasional di Surakarta)”
tahun 2017. Perbedaan dengan penelitian Abdur Naufal adalah
penelitimeneliti tentang multi akad yang ada di pembiayaan umrah
merdeka menurut ulama hanabilah dan syafiiyah dan menghasilkan
kesimpulan pembiayaan multi akad dalam pembiayaan umrah merdeka
menurut ulama hanabilah dan syafiiyah adalah boleh dengan beberapa
alasan setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya
sah kecuali akad dan syarat tersebut dilarang oleh syara’, dan tidak ada
dalil yang melarang.7
F. Metode penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis
penelitian yang menggunakan bentuk kata-kata. Untuk memperoleh
data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan
Fetri Fatorina, “Analisis Konsep Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif
Ulama Fiqih”, Tesis ( Purwokerto: IAIN Purwokerto 2015).
7
Abdur Naufal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multiakad Dalam Sistem Pembiayaan
Umrah Merdeka Menurut Ulama Hambaliyah Dan Syafi’iyah (studi kasus aplikasi paytren buatan
pt. veritra sentosa internasional di surakarta)”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah,
2017).
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(library research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan
pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan buku-buku,
literatur dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan topik
pembahasan.8
Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif.
Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan
yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai
akad tafri>qus s}ufqah, dalam kitab Mughnil Muhtaj.
Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang
ditempuh

dengan

mengumpulkan

data-data

yang

dibutuhkan,

kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.
2. Data dan Sumber Data
Sebagai penelitian kepustakaan, maka data dan sumber data ada
akan dipaparkan sebagai berikut:9
a. Data
Data adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan
untuk menjawab berbagai permasalahan dalam suatu penelitian
ilmiah. Data juga merupakan sekumpulan informasi yang dicari
untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Data merupakan
aspek penting dalam suatu penelitian karena data ilmiah yang
dijadikan bahan analisis atau kajian yang dilakukan oleh seorang
peneliti.
8

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),
23.
9
Ibid., 24.

9

Dalam suatu penlitian data diklasifikasikan menjadi dua
yaitu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan, maka data primer merupakan
data yang diambil dari literatur yang menjadi acuan utama,
sementara itu data sekunder merupakan data tambahan dari
sumber sekunder atau kedua yang bukan menjadi acuan utama.
Data dalam penelitian ini meliputi data-data pendangan Al Khatib
Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al Muhtaj tentang akad
tafri>qus s}ufqah, serta korelasi terhadap hybrid contract pada
lembaga keungan syariah di Indonesia.10
b. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dijadikan acuan
dalam mencari data dalam suatu penelitian. Sumber data dapat
diperoleh dari banyak cara, antara lain dari literatur, buku,
makalah, jurnal, manskrip, internet, maupun sumber lain. Atau
bahkan secara langsung kepada

responden dalam sebuah

penelitian.
Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari datadata primer yaitu sumber asli yang memuat informasi. Secara
sederhana data ini disebut juga data asli. Adapun sumber data
primer ini adalah karya Al Khatib Al-Syarbini yang berhubungan

10

Ibid., 25.
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dengan judul di atas, yaitu kitab “Mughni al-Muhtaj jilid II fas}lun
fi> tafri>qis s}ufqati .
Adapun sumber sekunder adalah sumber yang menjadi bahan
penunjang dan melengkapi suatu analisa. Data sekunder antara lain
mencakup

dokumen-dokumen

resmi,

buku-buku,

hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber ini juga
berupa buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai sifat
melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang
ada.11
3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka
teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengambil dan
teknik dokumentasi serta mengkaji data dari literatur-literatur
penelitian serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan
pembahasan serta yang dibutuhkan oleh penelitian. Literatur atau
sumber yang digunakan berhubungan dengan objek penelitian yaitu
hybrid contract dan unsur-unsurnya pada perbankan syariah dan
tentang akad tafri>qus s}ufqah.
4. Analisis Data
Teknik analisis data merupakan metode dan langkah yang
dilakukan dalam mengolah data yang diperlukan dalam penelitian.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sebuah
11

Ibid., 25.
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literatur atau literature-literatur lainnya serta mengambil suatu
kesimpulan yang bersifat kualitatif dari permasalahan yang ada dalam
penelitian ini.12
5. Tahapan-tahapan Penelitian
a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah
penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan
tahapan-tahapan penelitian.
b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian
secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang
memuat mengenai teori yang dibutukan dan teori tersebut akan
digunakan dalam penelitian.
c. Tahapan ketiga yaitu mencari dan menggali data, yang terdiri dari
deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencakup
tentang pengertian akad, pengertian akad tafri>qus s}ufqah,
pengertian hybrid contract dan dasar dasar hukumnya.
d. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data sudah lengkap, maka
selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitan, dan
setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut.

12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 333.
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G. Sistematika Pembahasan
Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat
menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat
satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan
skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti
mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun
sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan
teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II

:

RIWAYAT HIDUP AL-KHATIB AL-SYARBINI DAN
PEMIKIRANNYA

TENTANG

AKAD

TAFRI>QUS

S}UFQAH

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang sejarah
hidup Al-Khatib Al-Syarbini, pendidikan Al-Khatib AlSyarbini, dan karya-karya yang dihasilkan Al-Khatib AlSyarbini dan pandangannya tentang akad tafri>qus s}ufqah
dalam kitab mughni> al-muh}ta>j
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BAB III

:

HYBRID CONTRACT PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIA
Dalam

bab

ini

penulis

akan

menjabarkan

pengertian, jenis konsep dan hukum hybrid contract
menurut fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah
di Indonesia. Hukum dari multiakad belum tentu sama
dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya.
Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak
secara otomatis menjadi hukum dari multi akad
BAB IV

:

ANALISIS PEMIKIRAN AL KHATIB AL-SYARBINI
TENTANG AKAD TAFRI>QUS S}UFQAH

DAN

RELEVANSINYA TERHADAP HYBRID CONTRACT
PADA

LEMBAGA

KEUANGAN

SYARIAH

DI

INDONESIA
Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian
skripsi. Bab ini didalamnya berisi mengenai bagaimana
analisis konsep dan hukum akad tafri>qus s}ufqah
relevansinya dengan

dan

hybrid contract pada lembaga

keuangan syariah di indonesia.
BAB V

:

PENUTUP
Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi
yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan

14

pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka,
lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.
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BAB II
PEMIKIRAN AL KHATIB ASY SYARBINI TENTANG
AKAD TAFRIQUS S}UFQAH

A. Biografi Al Khatib Al-Syarbini
1. Riwayat hidup Al Khatib Al- syarbini
Muhammad Khatib Al-Syarbini, Nama lengkap beliau adalah
Al-Syeikh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib
Al-syarbini. Beliau dilahirkan di Cairo tahun 1509 M. atau tahun 916
H. dan wafat pada tahun 1570 M. / 977 H.13
Dalam kehidupan sehari-hari ia termashur sebagai seorang
yang warak, zuhud, dan banyak beribadah. Diceritakan bahwa salah
satu kebiasaannya ia melakukan iktikaf di dalam masjid sepanjang
bulan ramadhan. Disebutkan pula bahwa apabila menunaikan haji, ia
lebih

banyak

berjalan

kaki

dari

pada

mengendarai

binatang

kendaraannya. Ia mengendarai unta setelah sangat letih dalam
perjalanan. Apabila ia selesai mengerjakan manasik haji, dia senantiasa
mengajarkan kepada kaum muslimin (murid-muridnya) tentang ibadah
dan adab bepergian. Beliau mengajak untuk mengerjakan sholat,
mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana tata cara
mengqasar salat dan menjama’nya. Beliau juga banyak membaca al

13

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
1996), 1695.
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Qur’an baik di masjid, di rumah bahkan di jalan dan tempat-tempat lain.
Kalau bermukim di Makkah dia selalu memperbanyak tawaf.14
Ketika beliau hendak menafsirkan al-Qur’an, beliau ragu-ragu
dalam hal itu sehingga berhenti dan sangat berhati-hati dalam hal
tersebut. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri “ Semoga Allah
swt memberikan jalan kepada saya untuk mengunjungi makam Nabi
Muhammad saw, keluarga beliau dan para sahabat-sahabat serta
Nabinabi terdahulu pada permulaan tahun 967 H. Kemudian beliau
beristikharah kepada Allah swt. Untuk memudahkan urusannya
sehingga Allah swt melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya.
Kemudian salah seorang temannya berkata kepadanya : “Saya
bermimpi bahwasannya Nabi Muhammad Saw. atau Imam Syafi’i
berkata kepada saya : Katakanlah kepada seseorang untuk mentafsirkan
al-Qur’an”. Beliau adalah salah satu pendukung dan pengagum Imam
Syafi’i. orang yang cinta pada seseorang maka ia akan selalu
mendukungnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi
Muhammad saw. bersabda: “Seseorang itu akan bersama orang yang
dicintainya”. didasari riwayat tersebut kemudian beliau banyak
mengunjungi makam para pendahulunya.
Tatkala hendak mengarang kitab Iqna’ sebelumnya beliau
beristikharah kepada Allah swt dimakam Syehnya dan Imamnya, serta
di pemakaman Imam al-Syafi’i. Pada hari kamis hari kedua dari bulan
14

Muhammad al-Khatib as-Syarbini, Mugnil Muhta>j Ila Marifat Ma>ani Al Fa>dhil
Minha>j, juz I, Mughni al-Muhtaj, (Lebanon : Dar Al-Marefah, 2007), 17.
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Sya’ban 977 H

beliau wafat meninggalkan karya-karya besarnya,

semoga Allah selalu merahmati beliau.15
2. Riwayat pendidikan Al Khatib Al-syarbini
Muhammad

Khatib

Al-Syarbini

mengawali

pendidikan

dasarnya dengan belajar al-Qur’an, nahwu dan shorof, fiqih, tauhid,
akhlak, serta tarikh Islam. Kemudian ia meneruskan pelajarannya ke
tingkat yang lebih tinggi, belajar pada beberapa ulama’ besar yang
hidup ketika itu, diantaranya Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari (w. 926
H/ 1520 M), Sihabuddin al-Ramli (w. 848 H/ 1444 M) dan beberapa
ahli fiqh Madzab Syafi’i lainnya, yaitu : Ahmad al-Barlasi, Nuruddin
al-Mahalli, dan Badruddin al-Masyhadi. Dari para ulama’ itulah ia
mendapat ijazah untuk dapat memberi pelajaran kepada murid-murid
yang datang kepadanya dan memberi fatwa kepada orang yang bertanya
kepadanya tentang masalah-masalah keagamaan.16
3. Karya-karya Al-Khatib Al-Syarbini
Dalam konteks ilmu pengetahuan Al-Syarbini mencurahkan
pengetahuannya melalui penulisan buku, tetapi sebagian besar karyanya
merupakan komentar atas karya-karya yang telah ada sebelumnya.
Namun upaya yang dilakukan oleh Syarbini tidak menghalanginya
untuk mencurahkan buah pikirannya sendiri, terutama dalam perincian
permasalahan. Diantara karyanya yaitu :

15
16

Ibid,.
Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1695-1696.
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a. As syiro>jul Muni>r fi>l I’a>nati ala Ma’rifati Kala>mi Rob}bi al
khakim al Khabir, Kitab tersebut membahas masalah tafsir alquran
dengan detail dan mendalam yang banyak menjadi pedoman para
ulama’. Beliau mengungkapkan bahwa di dalam alquran banyak
terdapat rahasia-rahasia i’ja>z yang tidak mampu ditandingi oleh
manusia baik dari segi keteraturan, keindahan maupun dari segi
ibarat

dan

bahasanya.

Di

dalam

muqaddimahnya

beliau

mengungkapkan hal-hal yang menjadi pendorong bagi dirinya untuk
mengarang kitab tersebut, istikharahnya kepada Allah swt, mimpinya
yang membuat kelapangan hatinya untuk melaksanakan niatnya,
kemudian metode yang dipakai dalam membahas tafsir serta
kekhususannya dalam menggunakan qaul-qaul roji>h. Hal tersebut
tampak dari ungkapan-ungkapannya dalam membahas banyak
materi-materi ilmiah dengan mengemukakan pendapat para ahli
nahwu, ahli fiqih dan para pakarpakar ilmu tafsir serta pakar-pakar
tasawuf.17
b. Al-Iqna>’ Fi> Ha>ll Alfa>z Aby Syuja’, sebuah komentar atas kitab
fiqih karya Abu Syuja’ (437-488) yang berjudul Ga>yah alIkhtis}a>r. menggunakan uslub-uslub yang mudah dipahami serta
mengandung faedah ilmiah yang besar.
c.

Syarhu at-Tanbi>h, komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf
bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/ 1083 M).

17

Muhammad al-Khatib as-Syarbini, Mugnil Muhta>j Ila Marifat Ma>ani Al Fa>dhil
Minha>j, juz I, Mughni al-Muhtaj, (Lebanon : Dar Al-Marefah, 2007), 64.
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d. Mugni al-Muhta>j Ila Ma’rifati Ma>’ni Alfa>zil Minha>j,
komentar atas karya Imam an-Nawawi yang berjudul Minha>j atThalibi>n.
e.

As-Sira>j al-Muni>r, sebuah kitab tafsir, terdiri atas empat jilid.

f.

Fath al-Kholi>q Fi Ha>l Alfaz Kitab Alfiyah Ibnu Malik, komentar
atas kitab nahwu yang berjudul al-Alfiyah (seribu bait syair), karya
Ibnu Malik (ahli bahasa Arab).

g.

Syu’ab al-Iman Syarh Minhaj Ad Di>n (cabang-cabang Iman:
Komentar atas (kitab) Jalan Agama (karya al-Jurjanji).

h.

Mana>sikul Hajj, merupakan kitab yang khusus membahas masalah
manasik haji.

B. Pemikiran Al Khatib Al-Syarbini Tentang Akad Tafri>qus S}ufqah
Akad tafri>qus s}ufqah berasal dari kata “tafri>q” yang berarti pisah
dan “s}ufqatun/s}afqatun” yang artinya meletakkan tangan di atas tangan
dalam jual beli.18 Adapun secara syara’ Al khatib Al-Syarbini menjelaskan
akad tafri>qus s}ufqah dibagi menjadi tiga bagian:19
1.

Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual
secara bersamaan dalam satu transaksi, seperti menjual hewan yang
disembelih dan bangkai, kambing dan babi, cuka dan khamer, budak
dan orang merdeka atau budak penjual dan orang lain, atau menjual
budak perkongsian tanpa adanya izin dari shari>k (rekan bisnis).
Maka jual beli tersebut hukumnya sah pada barang-barang yang halal

18

Al munjid (Beirut: Dar el-Machreq sarl, 2011), 428.
As Syarbini, Mughni Al muhta>j, Vol. 2 (Damaskus: Dar Al-Marefah, 2007), 54.
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saja menurut qaul az}har. Keduanya batal menurut qaul selain az}har.
Adapun pendapat yang mengatakan tidak sah mempunyai dua alasan:
a. Mengumpulkan dua barang yang halal dan haram seperti kutipan
ibnu abbas:

ِما اِجتمع حرام و حالَ ٌل ا
َّ
اْلَالَ َل
ل
غ
و
ال
ْ اْلََر ُام
ْ ب
َ
َ
َ َ ٌ ََ َ ََْ
َ َ
Artinya: Apabila kumpul perkara haram dan halal
maka yang haram mengalahkan yang halal.20
b. Tidak diketahuinya alat tukar (uang atau barang) untuk barang
yang halal.
Menurut asy-syarbini alasan

yang benar adalah yang

pertama (jam’u hala>l wa hara>m) karena prosentase harga
masing-masing sudah diketahui. Berikut kutipan Al-Khatib AsySyarbini tentang pembagian akad tafri>qus s}ufqah yang pertama:

ِ
ِ ِ
حرما
َ  لَ ْو ََب:االول فَ َقال
َ وقد َشَر
َ ع ِيف
ً ص ْف َقة َواح َدة ح ًال َو
ّ ع ِيف الْق ْس ِم
ِ
َ َكأَ ْن ََب
ُع ُم َذ َّكاةً َوَمْي تَةً أ َْو َخ ًال َو َخًَْرا أ َْو َشاةً َوخْن ِز ًيرا أ َْو َعْب َدهُ َو ُحًرا أ َْو َعْب َده
ِ َّ و َعب َد َغ ِْْيهِ أَوم ْش ََتًكا بِغَ ِْْي إ ْذ ِن
اْلَ ِّل
ْ ص َّح الْبَ ْي ُع ِيف ِم ْل ِك ِه ِم ْن
ْ َ
َ الش ِريك ْاْل َخ ِر
َ ُْ
صتِ ِه ِم ْن الْ ُم ْش َََت ِك َوبَطَ َل ِيف َغ ِْْيهِ ِيف ْاْلَظْ َهر
َّ َوالْ ُم َذ َّكاةِ َوالشَّاةِ َو َعْب ِدهِ َو ِح
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ  َوالث. ُْمه
ني
ْ َح ُد ُُهَا
َ َْاْلَ ْم ُع ب
َ أ: يَْبطُ ُل في ِه َما َوِيف علَّته َو ْج َهان: َّان
َ أ َْعطَاهُ ُحك
ِ ِ
اْلََر ُام
ْ ب
ْ ل َق ْول ابْ ِن َعبَّاس " َما، َح َالل َو َحَرام
َ َاجتَ َم َع َحَر ٌام َو َح َال ٌل َّإال َو َغل
ِ اْلََال َل َوالث
ِ  َج َهالَةُ الْعِ َو:َّان
اد ِم ْن َتَْثِ ِيل
ْ ض الَّ ِذي يُ َقابِ ُل
ْ
ُ  َويُ ْستَ َف, اْلََالل
20

As-suyiti, ad-durarul muntathirah fil aha>ti>th al- mashtahirah, tp, tt, 155.
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ِ َّ ََن الْعِلَّة
ِ ِّالْمصن
َّ ُول ِ؛ْل
َّ ف َِبلْ ُم ْش َََت ِك أ
صةَ ِم ْن الث ََّم ِن
ْ َن
َ يحةَ ِه َي ْاْل
َّ ِاْل
َ ُ
َ الصح
ِ
ِ  فَِإ ْن قِيل ماص َّححه الْم،وع
ف
ِ ك ِيف الْ َم ْج ُم
َ  َو َجَرى َعلَى َذل،ٌومة
ُ ّصن
َ ُ َُ َ َ َ
َ َُم ْعل
ِ ف َم ْذ َه
 فَِإنَّهُ إذَا َكا َن لِْل ُم ْجتَ ِه ِد ِيف الْ َم ْسأَلَِة،ب الشَّافِعِ ِّي
ُ تَبَ ًعا لِ َّلرافِعِ ِّي ِخ َال
ِ ِ  وعلِم الْمتَأ،قَوَال ِن
وعا َعْنهُ فَيَ ُكو ُن َم ْذ َهبُهُ ُه َو
ً َخ ُر مْن ُه َما َكا َن ْاْل ََّو ُل َم ْر ُج
ّ ُ َ ََ
ْ
ِِ
ِ ِ
ِ الث
،يع ِيف ْاْلُِّم
َّ ُلص َّح ِة َك َذا ذَ َكَره
ّ  َوقَ ْد َر َج َع الشَّافعي َع ْن الْ َق ْول َِب،َّان
ُ ِالرب
ِ
21
َّ : َو َع ََّّب بَِق ْولِِه
.آخر قَولَْيه
ْ ُ إن الْبُطْ َال َن ُه َو
”Penjelasan pertama dari akad tafri>qus s}ufqah, mushannif
berkata ketika dalam satu transaksi menjual barang yang halal dan
haram, seperti menjual hewan yang disembelih dan bangkai,
kambing dan babi, cuka dan khamer. budak dan orang merdeka
atau budak si penjual dan budak orang lain, atau menjual budak
perkongsian tanpa adanya izin dari shari>k (rekan bisnis). Maka
jual beli tersebut hukumnya sah dalam memiliki cuka, hewan
sembelihan, kambing, budak dan apa yang menjadi bagian dari
mushtarik dan batal pada selainnya menurut qaul az}har. Karena
memberikan setiap barang memiliki hukum masing-masing. Dan
keduanya batal menurut qaul selain az}har. Adapun pendapat yang
mengatakan tidak sah mempunyai dua alasan: pertama
mengumpulkan dua barang yang halal dan haram seperti kutipan
ibnu abbas: yang artinya Apabila kumpul perkara haram dan halal
maka yang haram mengalahkan yang halal. Kedua tidak
diketahuinya alat tukar (uang atau barang) untuk barang yang halal.
Dapat difahami dari contoh yang diberikan mushannif dengan
kalimat mushtarak bahwa alasan yang benar adalah alasan yang
pertama (jam’u hala>l wa hara>m) karena prosentase atau kadar
harga masing-masing sudah diketahui, dan hal tersebut sudah
dijelaskan dalam kitab majmu>’. Dikatakan bahwa pendapat
mushannif yang membenarkan tersebut mengikuti pendapat imam
rafi’I dan berbeda dengan pendapat dari madzhab syafi’I, apabila
seorang mujtahid mempunyai dua qaul dalam satu masalah dan
(ketika) diketahui qaul yang disampaikan lebih akhir, maka qaul
yang pertama tercabut(tidak terpakai), maka yang dipakai adalah
qaul yang kedua.”

21

As Syarbini, Mughni Al muhta>j, Vol. 2 , 54.

22

2.

Menjual

dua

barang

yang

salah

satunya

rusak

sebelum

diserahterimakan maka akad menjadi rusak22. Jual beli tidak rusak
untuk barang yang

dapat diserahterimakan meskipun belum

diserahterimakan. Tetapi bagi si pembeli diberi hak untuk meneruskan
ataupun menghentikan akad tersebut. Jika akad tetap dilanjutkan maka
yang harus dibayarkan adalah harga persentse barang yang dapat
diserahkan. Alasannya karena harga kedua barang telah dibagi
(persentase) diawal sesuai dengan pembagian harga masing-masing.23
Pada akhirnya akad tersebut tidak berubah (akad masih tetap lanjut)
walaupun salah satu barangnya

rusak. Berikut kutipan Al-Khatib

Asy-Syarbini tentang pembagian akad tafri>qus s}ufqah yang kedua:

ِ
ِ
ِ ع ِيف الْ ِق ْس ِم الث
َح ُد ُُهَا قَ ْب َل
َ  فَ َق،َّان ِمْن َها
َ ع َعْب َديْه َمثًَال فَتَل
َ ال َولَ ْوََب
َ ُُثَّ َشَر
َفأ
ِ قَب
ِ ضه انْ َفس َخ الْبَ ْي ُع فِ ِيه وََلْ يَْن َف ِس ْخ ِيف ْاْل َخ ِر َعلَى الْم ْذ َه
ْ ِب َوإِ ْن ََلْ يَ ْقب
ُضه
ْ
َ
َ
َ
ِْ ني الْ َفس ِخ و
ص ِة ِم ْن الْ ُم َس َّمى
ْ َِج َاز فَب
َّ ِاْل
َ اْل َج َازةِ فَِإ ْن أ
َ ْ َ َْبَ ْل يَتَ َخ َّْيُ الْ ُم ْش ََِتي ب
ِ ِ ِ
َّ يمتِ ِه َما؛ ِْل
َّع َعلَْي ِه َما ِيف ِاالبْتِ َد ِاء َوالْ َق ْس ُم َعلَْي ِه َما
َ َن الث ََّم َن قَ ْد تَ َوز
َ َب ْعتبَا ِر ق
ِ فال ي ت غ َّْي ِِبال ِك أ
ض ِة
َّ  َوِيف الش َّْرِح َو، َوقَ ْولُهُ قَطْ ًعا تَبِ َع فِ ِيه الْ ُم َحَّرَر،َح ِدُهَا
َ الرْو
َ ََ ُ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ َاق طَرد الْ َقول
ِ
ني
َ  َو،َح ُد ُُهَا ِِبَ ِمي ِع الث ََّم ِن
ْ ْ ُ ْ َ َع ْن أَِِب إِ ْس َح
َ َْض ُع فَبِالْ َف ْرق ب
َ أ. ني فيه
ِ
ث بَ ْع َد ِص َّح ِة الْ َع ْق ِد َم َع تَ ْوِزي ِع الث ََّم ِن فِ ِيه
َ ني َما َح َد
َ ََْما اقَََْت َن َِبلْ َع ْقد َوب
ِ
ِ
ِ َ وق،علَي ِهما ابتِ َداء
صَّر َح بِِه
َ  َوُه َو َك َذل،ضيَّةُ َك َالِم ِه أَنَّهُ َال ِخيَ َار ل ْلبَائِ ِع
َ ك َك َما
َ ً ْ َ َْ
ِ
ِ َّ ِْل. وع ولَ ِكنَّه م ْش ِكل
ِ
 َوُه َو،ط
ُ َّم التَّ ْف ِري
َ يما تَ َقد
َ َن علَّةَ الْ َمْن ِع ف
ٌ ُ ُ َ ِ يف الْ َم ْج ُم
22

Untuk barang yang tidak dapat diserah terimakan
Semisal ada dua barang yang satu berharga 50.000 yang satunya lagi berharga 40.000
rupiah. Apabila salah satu rusak sebelum diserah terimakan dan si pembeli ingin tetap melanjutkan
akadnya, maka si pembeli hanya diberi satu hargasesuai dengan barang yang dapat diserah
terimakan.
23

23

ِ
ِ ْ ََح ِد الْ َق ْول
ِ يق الث
َح َد
ٌ َم ْف ُق
َ َني َوإِنْ َقب
ُ  َوالطَِّر،ود ُهنَا
َ ض الْ ُم ْش ََِتي أ
َ َّان يَْن َفس ُخ ِيف أ
ِ ِاْلِيار ف
ِ ولَو تَلِف الْم ْقبوض و َغْيه ََل ي ثْ ب. الْعب َدي ِن
ف ِيف
ْ ُ َ ْ ُُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َْ
َ يما تَل
َ ُ َ ْ ت ل ْل ُم ْش ََِتي
ِِ
َّ صتُهُ ِم ْن الث ََّم ِن؛ ِْل
َن الْ َع ْق َد
ِ ص َّح َحهُ ِيف الْ َم ْج ُم
َّ وع بَ ْل َعلَْي ِه ِح
َ يَده َك َما
ِ استَ َقَّر بَِقب
.24ضه
ْ
ْ
”Penjelasan kedua dari akad tafri>qus s}ufqah, mus}annif berkata
semisal ketika seseorang menjual dua budak dan salah satunya mati
sebelum diserah terimakan maka jual belinya rusak dan akadnya
tidak rusak pada selainnya(budak yang masih hidup)meskipun
belum menerimanya menurut imam madhab. Akan tetapi pembeli
diberi hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan
akad. Jika pembeli tetap ingin melanjutkan akad maka harga yang
harus dibayarkan adalah harga untuk budak yang masih hidup.
Alasannya karena harga kedua barang telah dibagi (prosentase) di
awal sesuai dengan pembagian harga masing-masing. Dan pada
akhirnya akad tersebut tidak berubah (akad masih tetap lanjut)
walaupun salah satu barangnya rusak. Adapun ucapan mushannif
yang berupa lafadh “qat’an” mengikuti apa yang ada dalam kitab
muharrar. Dalam kitab syarah dan kitab raudhah dari abi ishaq akad
tersebut berlaku dua qaul: pertama pembeli tetap harus membayar
keseluruhan harga. Adapun qaul pertama ini dianggap lemah karena
adanya perbedaan antara keadaan pada saat akad dan keadaan yang
terjadi setelah sahnya akad, padahal pembagian harga sudah
ditetapkan sejak awal. Kesimpulan dari pernyataan mushannif
adalah bahwa penjual dalam jual beli ini tidak memiliki hak khiyar,
sebagaimana yang dijelaskan oleh imam nawawi dalam kitab
majmu’. Akan tetapi hal tersebut dianggap ganjil, karena faktor
dilarangnya akad tersebut adalah kecerobohan, yang dalam hal ini
adalah tidak adanya barang yang di transasikan. Kedua, akad
tersebut menjadi rusak (fasakh) (menurut salah satu dari dua qaul)
meskipun pembeli telah menerima salah satu budak. Jika barang
yang telah diterima dan juga ketika barang yang belum diterima
rusak, maka bagi pembeli tidak memiliki hak khiyar atas suatu
barang yang telah dia terima. tetapi dia tetap wajib membayar harga
barang yang telah dia terima sesuai kesepakatan harga.25
3.

Menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang
berbeda dalam satu transaksi akad. Seperti ija>rah dan bay’, ija>rah

24
25

Ibid., 56.
Ibid.,

24

dan salam. Maka kedua akad tersebut sah menurut qaul az}ar. Dan
masing-masig akad di prosentasekan sesuai harga masing-masing
yakni barang yang disewa sesuai harga sewa kemudian barang yang di
jual atau dipesan sesuai harga jual atau harga pesan. Akan tetapi ada
sisi khilaf antara ija>rah dan bay’ adalah disyaratkannya ta’qi>t
(pemberian jatuh tempo) pada ija>rah, padahal hal tersebut bisa
membatalkan akad bay’ dan pada akad ija>rah akad bisa fasakh
ketika barang rusak setelah serah terima yang mana hal ini tidak
terdapat pada akad bay’. Adapun sisi khilaf antara ija>rah dan salam
adalah adanya persyaratan menyerahkan alat tukar (ra’sul ma>l)
dalam majlis akad salam yang mana hal ini tidak disyaratkan dalam
akad ija>rah.
Adapun meurut qaul yang kedua (muqa>bilul az}ar) kedua
akad tersebt tidak sah. Alasannya karena pertama, pada setiap akad
akan

terjadi

perubahan-perubahan

karena

perbedaan

hukum

keduanya disebabkan perbedaan faktor (fasakh). Adapun infisakh
(faktor fasakh ) adalah sesuatu yang menyebabkan terjadi rusaknya
salah satu akad yang kemudian membutuhkkan adanya pembagian
harga masing-masing. Kedua, dapat dipastikan bahwa dalam kedua
akad tersebut tidak diketahui alat tukar secara khusus untuk tiap-tiap
akad padahal kedua hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Adapun
kedua masalah tersebut terlah terjawab oleh pendapat yang pertama
bahwa dalam kedua akad tersebut tidak menjadi masalah.
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Kesimpulannya adalah titik perbedaan dari kedua akad
tersebut adalah akad yang mempunyai konsekuensi la>zim (akad
yang la>zim). Sehingga apabila yang digabung adalah akad yang
la>zim dan ja>iz seperti bay’ dan ji’a>lah, maka jelas tidak sah atau
jika keduanya berupa akad yang ja>iz seperti shirkah dan qira>d}
maka jelas keabsahannya. Alasannya karena akad-akad ja>iz
memiliki banyak kelonggaran.
Pada contoh ijarah di atas yang dikehendaki adalah ijarah
‘ain bukan selainnya semisal ija>rah dzimmah.26 karena ija>rah
dzimmah harus disyaratkan menerima barang sebagaimana akad
salam. Jadi pendapat asy-syarbini ini secara implisit menyebutkan
bahwa akad tersebut harus memasukkan

persyaratan unsur

taqa>bud} dan tidak taqa>bud}. Sepetrti satu s}o’ gandum dan
pakaian ditukan dengan satu s}o’ gandum jenis shai>r.
Masih dalam kategori ketiga ini yaitu akad jual beli dan
nikah yang pemilik hasil penjualan dan pemilik mahar adalah satu
orang. Misal “aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dan
aku jual kepadamu budaknya” dan anak perempuan itu masih daalam
kekuasaan bapaknya, atau contoh “aku nikahkan kamu dengan budak
perempuanku dan aku jual kepadamu bajuku” maka hukum akad
pernikahan tersebut adalah sah, karena akad nikah tidak batal karena

26

ijarah yang barangnya masih dalam tanggungan ajir.
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batalnya mahar. Berikut kutipan Al-Khatib Asy-Syarbini tentang
pembagian akad tafri>qus s}ufqah yang ketiga:

ُُثَّ َشرع ِيف الْ ِقس ِم الثَّالِ ِ
اْلُ ْك ِم َكِإ َج َارة
ص ْف َقة ُُْمتَلِ َف ْي ْ
ث فَ َق َ
ََ
ال َولَ ْو ََجَ َع ِيف َ
ْ
ِِ
إج َارة َو
َوبَْيع َكأَ ْن يَ ُق َ
ك َدا ِري َش ْهًرا اَو بِ ْعتُ َ
َج ْرتُ َ
ك ثَ ْوِِب َه َذا بدينَار أ َْو َ
ول أ َ
اع قَ ْمح ِيف ِذ َّم ِِت َسلَ ًما
َسلَم َكأَ ْن يَ ُق َ
ك َدا ِري َش ْهًرا َوبِ ْعتُ َ
َج ْرتُ َ
صَ
ك َ
ول أ َ
بِ َك َذا ص َّحا ِيف ْاْلَظْه ِر ،وي وزَّع الْمس َّمى علَى قِيمتِ ِهما أ ِ
يم ِة الْ ُم َؤ َّج ِر
َ َ َُ ُ ُ َ َ
َ
َ َ ْ
َي ق َ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ني الْبَ ْي ِع
ِم ْن َحْي ُ
ُجَرةُ َوق َيمةُ الْ َمبِي ِع أ َْو الْ ُم ْسلَِم فيهَ ،وَو ْجهُ اال ْخت َالف بَْ َ
ث ْاْل ْ
ِ ِ
اْلجارةِ ا ْشَِتا ُ ِ ِ ِ
اْلجارةُ تَ ْن َف ِس ُخ َِبلتَّ لَ ِ
ف
َو ِْ َ َ َ
ط التَّأْقيت ف َيهاَ ،وُه َو ُمْبط ٌل ل ْلبَ ْي ِعَ ،و ِْ َ َ
ني ِْ
ض الْعِ َو ِ
ط قَ ْب ِ
بَ ْع َد الْ َقْب ِ
ض
السلَِم ا ْشِ ََتا ُ
اْل َج َارةِ َو َّ
ض ُدونَهَُ ،و ِاال ْختِ َال ُ
ف بَْ َ
َّان يي بطَُال ِن؛ ِْلَنَّه قَ ْد ي ع ِرض ِالختِ َال ِ
ِ
ِيف الْ َم ْجلِ ِ
ف
السلَِم ُد َ
س ِيف َّ
ُ َْ ُ ْ
وهنَاَ ،والث َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َسب ِ
َح ِد ُِهَا
اب الْ َف ْس ِخَ ،و االنْف َس ُ
اخ َمايَ ْقتَضي فَ ْس َخ أ َ
ُحكْم ِه َما َِب ْخت َالف أ ْ َ
اْلَ ْه ُل ِعْن َد الْ َع ْق ِد ِِبَا ََيُص ُك ًال ِمْن ُه َما ِم ْن
اج َإل الت َّْوِزي ِعَ ،ويَْلَزُم ْ
فَيَ ْحتَ ُ
ِ
الْعِو ِ ِ
ِ
ور ِيف َذل َ
ضَ ،و َذل َ
ك أََال تَ َرى أَنَّهُ
َج َ
ك حمذورَ .وأ َ
اب ْاْل ََّو ُل ِبَنَّهُ َال َْحم ُذ َ
َ
ِ
ِ
اختَ لَ َفا ِيف ُح ْك ِم الش ْف َع ِة
ََيُ ُ
ص ْف َقةَ ،وإِ ْن ْ
وز بَْي ُع ثَ ْوب َوش ْقص م ْن َدار ِيف َ
اْلَِال ِ
و ِ
يج َإل الت َّْوِزي ِع بِ َسبَبِ َهاَ 27,ويُ ْؤ َخ ُذ ِِمَّا ُمثِّ َل بِِه أ َّ
ف أَ ْن
َن َحمَ َّل ْ
َ ْ
احت َ
ني ،فَلَو ََجع بني َال ِزم وجائِز َكب يع وجعالَة ََل ي ِ
ِ
ص َّح
يَ ُكو َن الْ َع ْق َدان َال ِزَم ْ ِ ْ َ َ َْ َ
َْ َ َ َ ْ َ
ََ
الرافِعِي ِيف الْ ُم َسابَ َق ِة أ َْو َكا َن الْ َع ْق َد ِان َجائَِزيْ ِن َك َش ِرَكة
قَطْ ًعا َك َما ذَ َكَرهُ َّ
ِ
ص َّح قَطْ ًعا؛ ِْل َّ
اْلُ ْك ِم
ال ُمُْتَلِ َف ْي ْ
ود ْ
اْلَائَِزةَ ََب ُِبَا َو ِاس ٌعَ ،وإََِّّنَا قَ َ
َن الْعُ ُق َ
َوقَراض َ
اْلُ ْك ِم َك َما َع ََّّب بِِه ِيف الْ ُم َحَّرِر لِيَ ْش َم َل بَْي َع َعْب َديْ ِن
َوََلْ يَ ُق ْل َع ْق َديْ ِن ُمُْتَلِ َف ْي ْ
بِ َشر ِط ِْ
َح ِد ُِهَا أَ ْكثَر ِم ْن ْاْل َخ ِر ،فَِإنَّهُ َعلَى الْ َق ْولَ ْ ِ
ني َم َع أ َّ
ْم
َن ْ
اْليَا ِر ِيف أ َ
ْ
اْلُك َ
َ
ِ
ف والْع ْق َد و ِ
اح ٌد.
ُمُْتَل ٌ َ َ َ

Ibid.,

27

27

ِ ْ إجارةُ الْ َع
ط فِ َيها
ُ إج َارةَ ال ِّذ َّم ِة يُ ْش َََت
َّ تَ ْنبِيهٌ الْ ُمَر ُاد َِب ِْْل َج َارةِ َم َع
َ  فَِإ َّن،ني
َ َ السلَِم
ط فِ ِيه
ُ  َو ََِش َل َك َال ُمهُ َما إ َذا ا ْشتَ َم َل الْ َع ْق ُد َعلَى َما يُ ْش َََت،السلَِم
َّ ض َك
ُ الْ َقْب
ص ِاع َشعِْي أ َْو بَْيع َونِ َكاح
ُ ض َوَما َال يُ ْش َََت
ُ ُالتَّ َقاب
َ ِص ِاع بُّر َوثَ ْوب ب
َ ط َك
ِ
ِ ومستَح ِق الثَّم ِن والْمهر و
ك َعْب َد َها َوِه َي ِيف
َ ُك بِْن ِِت َوبِ ْعت
َ ُاح ٌد َك َق ْول ِه َزَّو ْجت
َ ُْ َ َ َ ّ َ ْ َُ
ِ
 ِْلَنَّهُ َال يَ ْف ُس ُد بَِف َس ِاد.اح
َ ُك أ ََم ِِت َوبِ ْعت
َ ُ أ َْو َزَّو ْجت،ِِح ْج ِره
َ ك ثَ ْوِِب
ُ ص َّح النّ َك
ِ الص َد
.28اق
َّ
“Penjelasan ketiga dari akad tafri>qus s}ufqah, mushannif
berkata jika berkumpul dua akad yang memiliki konsekuensi hukum
yang berbeda dalam satu transaksi akad, seperti akad ijarah dan jual
beli semisal contoh “aku menyewakan kepadamu rumahku ini dalam
tempo satu bulan dan saya jual pakaianku ini kepadamu senilai 1
dinar. Atau sewa menyewa dan salam, seperti contoh: saya sewakan
rumahku ini kepadamu selama satu bulan dan saya jual satu sha’
gandum yang masih ada dalam tanggunganku29, keduanya berlaku
sebagai akad salam maka harus kau bayar dengan harga sekian”.
Maka kedua akad sebagaimana dicontohkan tersebut adalah akad
yang sah menurut qaul az}ar dan masing-masing akad tersebut di
prosentasekan sesuai harga masing-masing. Yakni harga barang
yang disewa sesuai harga sewa kemudian harga barang yang dijual
sesuai harga jual atau barang yang dipesan. Akan tetapi ada sisi
khilaf antara ija>rah dan bay’ adalah disyaratkannya ta’qi>t
(pemberian jatuh tempo) pada ija>rah, padahal hal tersebut bisa
membatalkan akad bay’ dan pada akad ija>rah akad bisa fasakh
ketika barang rusak setelah serah terima yang mana hal ini tidak
terdapat pada akad bay’. Adapun sisi khilaf antara ija>rah dan salam
adalah adanya persyaratan menyerahkan alat tukar (ra’sul ma>l)
dalam majlis akad salam yang mana hal ini tidak disyaratkan dalam
akad ija>rah. Adapun meurut qaul yang kedua (muqa>bilul az}ar)
kedua akad tersebt tidak sah. Alasannya karena pertama, pada setiap
akad akan terjadi perubahan-perubahan karena perbedaan hukum
keduanya disebabkan perbedaan faktor (fasakh). Adapun infisakh
(faktor fasakh ) adalah sesuatu yang menyebabkan terjadi rusaknya
salah satu akad yang kemudian membutuhkkan adanya pembagian
harga masing-masing. Kedua, dapat dipastikan bahwa dalam kedua
akad tersebut tidak diketahui alat tukar secara khusus untuk tiap-tiap
akad padahal kedua hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Adapun
kedua masalah tersebut telah terjawab oleh pendapat yang pertama
28
29

Ibid.,
Barang diserahkan di kemudian sesuai kesepakatan
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bahwa dalam kedua akad tersebut tidak terjadi masalah.
Sebagaimana diketahui bahwa diperkenankan menjual pakaian dan
sebidang bagian dari rumah dalam satu akad meskipun keduanya
memiliki perbedaan hukum dalam shuf’ah dan membutuhkan
tauzi>’.sehingga dapat disimpulkan bahwa titik perbedaan dari
kedua akad tersebut adalah akad yang mempunyai konsekuensi
la>zim (akad yang la>zim). Sehingga apabila yang digabung adalah
akad yang la>zim dan ja>iz seperti bay’ dan ji’a>lah, maka jelas
tidak sah sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rafi’I dalam bab
kontestasi. Jika keduanya berupa akad yang ja>iz seperti shirkah dan
qira>d} maka jelas keabsahannya. Alasannya karena akad-akad
ja>iz memiliki banyak kelonggaran.
Adapun ungkapan mus}annif yang menggunakan redaksi
lafaz> mukhtalifay hukmiy tidak ‘aqdayni mukhtalifay hukmy ini
sebagaimana yang terdapat pada kitab muharrar agar dapat
mencakup penjualan dua barang sekaligus dengan syarat khiyar pada
salah satu barangyang lebih banyak dari yang lain, karena bay’
tersebut memiliki dua pendapat yang memiliki hukum yang berbeda
meski dalam satu akad.”
Tanbi>h: yang dikihendaki ijarah yang digabung dengan
akad salam adalah ijarah ‘ain bukan selainnya semisal ijarah
dzimmah. Karena ijarah dzimmah harus disyaratkan menerima
barang sebagaimana akad salam. Jadi pendapat asy-syarbini ini
secara implisit menyebutkan bahwa akad tersebut harus memasukkan
persyaratan unsur taqa>bud} dan tidak taqa>bud}. Sepetrti satu s}o’
gandum dan pakaian ditukan dengan satu s}o’ gandum jenis
shai>r.30
Termasuk dalam pembahasan yang ketiga ini yakni akad jual
beli dan nikah yang pemilik hasil penjualan dan pemilik mahar
adalah satu orang. Sebagaimana contoh “aku nikahkan kamu dengan
anak perempuanku dan aku jual kepadamu budaknya” dan anak
perempuan itu masih daalam kekuasaan bapaknya, atau contoh “aku
nikahkan kamu dengan budak perempuanku dan aku jual kepadamu
bajuku” maka hukum akad pernikahan tersebut adalah sah, karena
akad nikah tidak batal karena batalnya mahar.
C. Pembagian Akad Tafri>qus S}ufqah Dan Dasar Hukumnya
Dari penjelasan umum akad tafri>qus s}ufqah dapat dibagi sebagai
berikut:
1.

30

Akad tafri>qus s}ufqah yang diperbolehkan
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a. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual
secara bersamaan dalam satu Transaksi, yang sah adalah pada
barang-barang yang halal saja.
b. Menjual dua barang yang salah satunya rusak sebelum diserah
terimakan maka akad menjadi rusak31. Jual beli diperbolehkan
untuk barang yang dapat diserah terimakan meskipun belum
diterima pembeli.
c. Menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang
berbeda dalam satu transaksi akad. Pada dasarnya kedua akad
tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang sama-sama la>zim
ataupun ja>iz. Meskipun ada sisi perbedaan dalam persyaratan
tertentu. semisal disyaratkannya ta’qi>t (pemberian jatuh tempo)
pada ija>rah, padahal hal tersebut bisa membatalkan akad bay’ dan
pada akad ija>rah akad bisa fasakh ketika barang rusak setelah
serah terima yang mana hal ini tidak terdapat pada akad bay’.
Adapun Dasar hukum yang digunakan oleh Al-Syarbini
untuk akad yang diperbolehkan antara lain. QS. al-Maidah ayat 1
yang berbunyi:

ِ َي أَي ها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا َِبلْع ُق
ود
ُ
َ َ
ْ َ َ

31

Untuk barang yang tidak dapat diserah terimakan

30

Artinya: “Hai orang-orang yag beriman, penuhilah aqad-aqad
itu…..” (QS. al-Maidah, 1).32
Dari kutipan surat al-Maidah di atas menunjukkan bahwa
akad atau perjanjian wajib dipatuhi atau dijalankan sesuai
ketentuan syariat. Yaitu sah menjual barang-barang yang halal
dan tidak sah menjual barang yang tidak halal dijual.
Selanjutnya ada QS. An-Nisa' 4: Ayat 29 yang berbunyi:

ِ َّ
ًين ءَ َامنُوا َال ََتْ ُكلُٓوا أ َْم ٰولَ ُك ْم بَْي نَ ُك ْم َِبلْٰب ِط ِل إَِّالٓ أَ ْن تَ ُكو َن ِِتَٰرة
َ يٰٓأي َها الذ
…َع ْن تَ َراض ِّمْن ُك ْم
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan secara perniagaan dengan suka sama suka di antara
kamu”33
Berdasar keumuman ayat tersebut akad harus
dilandasi kerelaan hati masing-masing, dan tidak boleh
menggunakan jalan yang haram menurut agama seperti riba dan
gasab atau merampas, menipu, dan lain sebagainya. Dan hadith

32
Tim Penyusun, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI,
2000), 142.
33
Ibid.,
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dari Jabir bin ‘Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim34

ِ
ِِ
َح َّل َحَر ًاما
َ ني الْ ُم ْسلم
َ َْالص ْل ُح َجائٌز ب
ُ َّني إِال
َ ص ْل ًحا َحَّرَم َحالَالً أ َْو أ
ِ
ِ
َح َّل َحَر ًاما
َ َوالْ ُم ْسل ُمو َن َعلَى ُش ُروط ِه ْم إِالَّ َش ْرطًا َحَّرَم َحالَالً أ َْو أ
Artinya: “Janji perdamaian itu diperbolehkan di antara
sesama muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, sesama muslim itu
konsisten dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”
Kita dapat mengetahui bahwa hadith ini adalah
hadith yang menunjukkan kebolehan syarat, hadith ini bersifat
khusus, secara jelas menyatakan terjadinya syarat di dalam akad
bay’ di masa Rasulullah.
2. Akad tafri>qus s}ufqah yang tidak diperbolehkan
a.

Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah
dijual secara bersamaan dalam satu Transaksi maka keduanya
batal karena kumpul perkara haram dan halal maka yang
haram mengalahkan yang halal.

b.

Menjual dua barang yang salah satunya rusak sebelum diserah
terimakan, ketika bagi si pembeli tidak diberi hak untuk

Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Kairo: Makniz, tt.), 747-748.

34

32

meneruskan ataupun menghentikan akad tersebut. Dan akad
tetap dilanjutkan maka hukumnya tidak sah.
c.

Menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang
berbeda dalam satu transaksi akad, semisal bay’ dan ji’a>lah,
maka jelas tidak sah. Namun pendapat ini hukumnya lemah.
Dasar hukum yang digunakan oleh Al-Syarbini untuk akad

yang tidak diperbolehkan antara lain. Hadith yang diriwayatkan
oleh ibnu abbas:

ِ
ِ
اْلَالَ َل
ْ اْلََر ُام
ْ ب
َ َما ا ْجتَ َم َع َحَر ٌام َو َحالَ ٌل االَّ َو َغل
Artinya: Apabila kumpul perkara haram dan halal
maka yang haram mengalahkan yang halal.35
Sebenarnya
diperbolehkan

akad

mempunyai

tafri>qus
dua

s}ufqah

alasan

yang

tidak
pertama

mengumpulkan dua baran yang halal dan haram maka yang
haram

mengalahkan

yang

halal.

Yang

kedua

tidak

diketahuinya alat tukar untuk benda yang halal, akan tetapi
Asy-Syarbini memilih alas an yang pertama.
Dan juga hadith Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari
Abu Hurairah bahwa ia berkata:

ِ ْ َاَّللِ ﷺ َع ْن بَْي َعت
ني ِِف بَْي َعة
ُ َهنَى َر ُس
َّ ول
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Artinya: Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual
beli.36
Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan
sanadnya dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata:

َِّ ول
ِ ني ِِف ص ْف َقة و
ِ ْ َص ْف َقت
اح َدة
ُ َهنَى َر ُس
َ اَّلل ﷺ َع ْن
َ َ
Artinya: Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu
akad.37
Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan
sanadnya dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash bahwa ia berkata:

ِ ْ َاَّللِ ﷺ َع ْن بَْي َعت
ني ِِف بَْي َعة َو َع ْن بَْيع َو َسلَف َو َع ْن ِربْ ِح
ُ َهنَى َر ُس
َّ ول
س ِعْن َد َك
ْ َُما ََلْ ي
َ ض َم ْن َو َع ْن بَْي ِع َما لَْي
Artinya: Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu
jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak
terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan
milikmu.38
Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan terkait
pendapat al-Khatib al-Syarbini tentang akad tafri>qus s}ufqah.
Bahwa akad tafri>qus s}ufqah ada yang diperbolehkan dan ada
yang dilarang, menurut asy-syarbini akad tafriqus sufqah yang
diperbolehkan adalah akad pada barang-barang yang halal saja,
pada barang yang dapat diserah terimakan meskipun belum
diterima pembeli, dan akad yang pada dasarnya kedua akad
Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Kairo: Makniz, tt.), 384.
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), vol. 6,

36
37

324.
38

Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, vol. 11, 203.
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tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang sama-sama yakni
sama-sama la>zim ataupun sama-sama ja>iz. Dasar hukumnya
adalah keumuman QS. al-Maidah ayat 1 dan QS. An-Nisa' 4: Ayat
29 serta Hadis dari Jabir bin ‘Abdillah yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim yang menunjukkan kebolehan syarat dalam
sebuah perjanjian atau akad. Yang dilarang adalah Menjual dua
benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara
bersamaan dalam satu Transaksi maka keduanya batal, Menjual
dua barang yang salah satunya rusak sebelum diserah terimakan,
ketika bagi si pembeli tidak diberi hak khiyar, dan menjadikan dua
akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam satu
transaksi. Dengan dasar hukum hadith riwayat ibnu abbas yang
menjelaskan apabila kumpul perkara haram dan halal maka yang
haram mengalahkan yang halal, dan hadith larangan s}afqatain fi
s}afqatin.

BAB III
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HYBRID CONTRACT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA

A. Definisi Hybrid Contract
Seiring dengan perkembangan transaksi keuangan yang semakin
beragam, perlu membuat adanya perkembangan transaksi yang sesuai
dengan kebutuhan manusia. Perkembangan tersebut harus segera diikuti
pula dalam perkembangan transaksi modern khususnya pada transaksi
atau akad dengan basis syariah. Akad syariah yang seringkali dianggap
ketinggalan zaman dan tidak berkembang membuat akad atau perbankan
syariah jarang diminati bahkan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini
merupakan sebuah peluang para pelaku bisnis syariah utamanya dalam
perbankan syariah untuk mengembangkan transaksi yang tentunya sesuai
hukum Islam.
Dengan adanya problem di atas muncul sebuah gagasan bentuk
akad baru yang sebenarnya sudah sering muncul dalam praktik perbankan
syariah

yaitu hybrid contract. Latar belakang pembentukan formulasi

hybrid contract dipicu oleh semangat untuk mengembangkan perbankan
syariah. Perbankan konvensional sudah maju pesat, karena sudah berusia
berabad-abad dan produk produk yang ditawarkannya pun sudah
sedemikian variatif.39 Perbankan syariah yang didirikan dengan membawa
misi Islam di bidang ekonomi dituntut untuk dapat berpacu secara
kompetitif
39

125-142.

mengejar

ketertinggalan

dari

perbankan

konvensional.

Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”,

36

Semangat kompetisi ini kadangkala dapat saja membius perbankan
syari’ah sehingga lupa akan misi idealisnya.
Dalam fiqh, istilah yang digunakan untuk menyebut multiakad
adalah al-‘uqûdu murakkabah, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun
dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Adapun
dalam trend modern, istilah ‘uqu>du murakkabah disebut dengan istilah
hybrid contract, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga
menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud hybrid contract adalah
suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak.40
Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat,
menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad
diartikan dengan perjanjian. Sedangkan multi dalam bahasa Indonesia
berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.41
Dari penggalan arti per kalimat di atas, multi akad atau hybrid
contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu
muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli
dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst, sedemikian sehingga semua
akibat hukum dari akad akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban
yang

ditimbulkannya,

dianggap

satu

kesatuan

yang

tak

dapat

dipisahpisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum

Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga
Keuangan Syari‟ah Di Indonesia”, Makalah IAEI, www.academia.edu/document/multi akad
Dalam Transaksi Syari‟ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (diakses
19 agustus 2019), 2.
41
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indoneisa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
761.
40
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dari satu akad.42 Sementara itu Abdullah al-Imrani mendefinisikan hybrid
contract yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh
sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga
seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat
hukum dari satu akad.43
Kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hybrid contract
merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada suatu
akad ganda dari gabungan akad atau akad yang menempel pada suatu akad
dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dengan adanya ijab dan
qobul. Hybrid contract merupakan bentuk perkembangan baru dari akad
syariah yang dapat menjawab tantangan variasi akad transaksi keuangan
yang jauh lebih modern.
B. Macam-macam Hybrid Contract
Terdapat beberapa macam hybrid contract yang diketahui dan
dibagi menjadi 5 di antaranya yaitu:
1. Hybrid Contract yang akad Bergantung (al-’uqûd al-mutaqâbilah) Al’uqûd al-mutaqâbilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua
merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama
bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.
Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Contoh
dari akad ini adalah akad murabbahah di mana di dalamnya juga

Najamuddin, “Al-’Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, (5-17).
Lutfi Sahal, “Implementasi “Al-’Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi
Akad) Pada Perbankan Syariah”, At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 2,
Desember 2015, (141-162).
42

43
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terdapat akad wakalah apabila pihak bank mewakilkan pengiriman bada
supplier dan akad ujr atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima
bank dari nasabah.44
2. Hybrid Contract yang Akad Terkumpul (al-’uqûd al-mujtami’a>h) Al’uqûd al-mujtami’a>h adalah multi akad yang terhimpun dalam satu
akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Akad model ini
merupakan akad syariah biasa yang terlihat bukan hybrid contract
namun ternyata ada aspek hybrid contract di dalamnya. Biasanya akad
tersebut terdapat akad utama misalnya jual-beli yang disertai dengan
akad penambahan keuntungan. Salah satu contoh dari akad ini yaitu
wadiah dan mudharabah pada giro. Dari akad-akad tersebut terdapat
akad atau kesepakatan dalam menentukan yang diterima.
3. Hybrid Contract yang Akad berlawanan (al-’uqûd al-mutanâqidhah wa
almutadhâdah wa al-mutana>fiyah) Ketiga istilah al-’uqûd almutanâqidhah wa almutadhâdah wa al-mutana>fiyah memiliki
kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan.
Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.
Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh
seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan
yang pertama. Dikatakan Mutanâqidhah karena antara satu dengan
yang lainnya saling mematahkan. Contoh dari akad ini yaitu jual beli
dan pinjaman, menggabungkan qarḍ wal ijârah dalam satu akad, di
Ali Amin Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan
Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”,205-231.
44
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mana akad pinjaman di tambah dengan ujr yang berari upah atau
keuntungan.
4. Hybrid Contract dengan Akad yang berbeda (al-uqûd al-mukhtalifah)
Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah
terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat
hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagiannya. Akad tersebut
memiliki bentuk seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli
dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu,
sedangkan dalam jual beli tidak ada ketentuan waktu. Adapun
contohnya yaitu akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam
harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam ijârah, harga sewa
tidak harus diserahkan pada saat akad. Contoh hybrid contract dengan
bentuk ini adalah ijārah muntahiyah bi tamlīk merupakan konstruksi
perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Sewa beli
merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan
sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan leasing.45
5. Hybrid Contract dengan Akad yang sejenis (al-’uqûd al-mutajannisah)
al-’uqûd al-mutajannisah adalah akad yang mungkin dihimpun dalam
satu akad, dengan tidak memengaruhi hukum dan akibat hukumnya.
Multi akad ini dapat terdiri dari satu akad seperti akad jual-beli dan
akad jual-beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual-beli dan sewa.
Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki

45

Ibid.,
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hukum yang sama atau berbeda. Contoh akad ini adalah akad
murabahah dan akad salam.
C. Unsur-unsur Hybrid Contract pada Perbankan Syariah
Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa hybrid contract
berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah. Dari pernyataan
tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam hybrid contract tentu sama
seperti unsur-unsur atau rukun pada suatu akad, antara lain:
1. Shighat atau ija>b dan qobu>l
2. ‘A>qid atau para pihak yang berakad
3. Ma’qu>d ‘alayh atau objek akad
4. Maudhu> al-aqd atau tujuan akad46
Dari keempat unsur atau rukun akad di atas ada pernyataan lain
mengenai hal tersebut. Ulama Mahzab Hanafi menyebutkan bahwa para
pihak dan objek akad bukan termasuk unsur akad tetapi masuk dalam
syarat akad.47
Pendapat yang pula menyebutkan, bahwa unsur atau rukun akad
adalah s}ighat saja atau ija>b dan qobu>l. Posisi ijab dijadikan sebagai
proposal positif sebagai cara untuk mengutarakan niat, sedangkan qobul
sebagai penerimaan. Ija>b bisa diartikan sebagai konfirmasi kesanggupan
dan keinginan dan qobu>l sebagai bentuk iktikad baik dalam penerimaan.
Konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi dalam suatu akad syariah.
46
Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), 43-44.
47
Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 76.
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Dari pernyataan mengenai rukun akad di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwasannya unsur-unsur yang terdapat dalam hybrid
contract adalah ija>b dan qobu>l, objek akad, para pihak yang berkakad,
dan tujuan akad serta aspek yang paling penting terdapat dua atau lebih
akad yang menjadi satu entah dengan cara menempel, bersamaan, ataupun
tanpa disengaja mengikuti akad utama dalam sebuah akad syariah.
Namun tidak menutup kemungkinan unsur-unsur atau rukun akad
hanya terdiri dari s}ighat atau ija>b dan qobu>l saja yang hanya sekali
dilakukan namun mewakili beberapa akad yang ada di dalamnya. Contoh
produk perbankan syariah yang dapat dimasukkan kategori hybrid contract
antara lain Murabbaḥah atau Bay’ bi Thaman ‘Ājil (merupakan akad
murābbaḥah pada perbankan syariah yang berisi akad jual-beli
murabbahah dan akad ujr sesuai kesepakatan). Ijārah Muntahiyah bi
tamlīk (biasa disebut IMBT atau akad sewa beli); dan Mushārakah
Mutanāqiṣ}ah (kombinasi tiga akad yaitu mushārakah, ijārah dan
bay‘.merupakan kontrak partnership antara kedua pihak di mana satu
partner secara berangsur-angsur membeli keseluruhan bagian properti).48
Terdapat banyak akad perbankan syariah yang merupakan inovasi
akad Islami menjadi akad yang sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis akad
tersebut dapat masuk dalam klasifikasi hybrid contract atau multi akad
dalam perbankan syariah. Peneliti akan memberikan salah satu contoh

48
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hybrid contract pada perbankan syariah dalam bentuk akad murabahah
atau disebut akad murabbahah bi thaman ‘aji>l pada perbankan syariah.49
Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana
perbankan syariah dengan menggunakan akad jual-beli atau bay’, di mana
bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.
Dalam praktik perbankan syariah, murabahah disebut dengan akad
murabbahah bi thaman ‘aji>l atau akad jual beli dengan pembayaran
tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu. Kata murabbahah sendiri
berasal dari kata ribhu (keuntungan), di mana dalam setiap transaksi
murabbahah pihak bank berhak menerima keuntungan dari hasil penjualan
barang tersebut.50
Telah disebutkan di atas, produk murabbahah pada perbankan
syariah disebut akad murabbahah bi thaman ‘aji>l atau akad murabbahah
dengan adanya akad jual beli dengan pembayaran tertunda (cicilan)
dengan keuntungan tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat di analisis
bahwa dalam sebuah akad murabbahah bi thaman ‘aji>l perlu ada
beberapa hal yang perlu disepakati oleh para pihak yaitu bank selaku
penjual dan nasabah selaku pembeli. Beberapa aspek yang perlu disepakati
antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah) adalah sebagai berikut:

49
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1.

Akad Jual-beli
Dalam aspek jual-beli dalam murabbahah bi thaman ‘aji>l, antara

bank dan nasabah wajib menyepakati harga barang, jenis barang,
spesifikasi barang, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta
tanggungjawab masing-masing pihak.
2.

Akad Pemberian Keuntungan
Dalam akad pemberian keuntungan, para pihak (bank dan nasabah)

wajib melakukan kesepakatan harga jual produk yang akan diperjanjikan
dalam akad murabbahah bi thaman ‘aji>l. Kesepakatan harga jual ini
meliputi harga pokok barang ditambah keuntungan yang hendak diterima
bank, besaran nilai keuntungan yang akan diterima bank tersebut harus
disepakati oleh bank dan nasabah selaku penjual dan pembeli.51
Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan
bahwasannya, praktik akad murabbahah bi thaman ‘aji>l. mengandung
dua akad yang bersatu atau bergantung yaitu akad jual-beli itu sendiri dan
akad keuntungan atau akad ujr. Pencampuran akad antara akad bay’ dan
akad ujr ini diperbolehkan oleh hukum Islam karena pada dasarnya setiap
jual beli itu diperbolehkan penjual untuk mencari keuntungan sewajarnya.
Praktik murabahah pada perbankan syariah memiliki aspek akad ganda
atau hybrid contract di dalamnya. Namun juga terdapat kemungkinan ada
tambahan akad lain dalam praktik murabbahah pada perbankan syariah,
yaitu akad waka>lah. Akad waka>lah ini terjadi saat bank (penjual)
Yayuk, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan
Syariah,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 56.
51
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mewakilkan pengiriman barang dari suplier langsung kepada pembeli
(nasabah), atau wakalah saat bank mewakilkan pembelian langsung
kepada pembeli yang datang pada suplier. Segala macam kemungkinan
bisa terjadi dalam praktik akad murabbahah pada perbankan syariah.
Kemungkinan-kemungkinan tersebut masuk dalam klasifikasi hybrid
contract yang pada kenyataannya sangat memudahkan masyarakat dalam
segala macam transaksi yang akan dilakukan pada perbankan syariah.
Dari contoh produk hybrid contract yang terjadi pada perbankan
syariah di atas hanya salah satu contoh saja. Masih sangat banyak produk
modifikasi yang merujuk pada hybrid contract di perbankan syariah. Dari
mulai banyaknya inovasi produk akad syariah pada perbankan syariah,
perkembangan perbankan syariah akan bisa segera tercapai. Perkembangan
tersebut tidak hanya dalam inovasi produk saja, namun perkembangan
harus ada pada seluruh stakeholder perbankan syariah yang semakin baik
dan professional.
D. Contoh Produk Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah
Mengacu pada macam-macam hybrid contract, terdapat beberapa
contoh produk perbankan syariah masuk kategori hybrid contract. Contoh
tersebut antara lain:52
1. Akad murabahah, di mana di dalamnya juga terdapat akad waka>lah
apabila pihak bank mewakilkan pengiriman pada supplier dan akad ujr
tau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah.

52

Ibid., 47.
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Akad murabbahah merupakan contoh hybrid contract dengan kategori
bergantung.53
2. Akad wadiah dan mudharabah pada giro bank syariah. Terdapat akad
utama yakni titipan yang disertai dengan akad penambahan keuntungan.
Dari akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan
keuntungan. Akad tersebut masuk contoh hybrid contract kategori akad
terkumpul.
3. Akad jual beli dan pinjaman (qarḍ wal ijârah). di mana dalam akad ini
akad jual-beli dilakukan dengan pembayaran tertangguh (pinjaman).
Sedangkan akad pinjaman di tambah dengan ujr yang berari upah atau
keuntungan. Akad tersebut masuk contoh hybrid contract kategori akad
berlawanan.
4. Akad ijārah muntahiyah bi tamlīk. Merupakan konstruksi perjanjian
sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Sewa beli merupakan
salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan sewa
menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan leasing. Akad
tersebut masuk contoh hybrid contract kategori akad berbeda
5. Akad murabbahah bi salam. Akad jenis ini merupakan gabungan akad
sejenis (jual-beli dan jual-beli) di mana terdapat akad murabbahah yang
pembayarannya

tertanggung

namun

dibayar

di

muka

dengan

keuntungan. Akad tersebut masuk contoh hybrid contract kategori akad
sejenis.

53

Ibid.,

46

E. Dasar Hukum Hybrid Contract
Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan
pengembangan pasar perbankan syariah. Artinya semakin inovatif
perbankan syariah membuat produk, semakin

cepat

pula pasar

berkembang. Maka lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun
akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar
(market expansion). Namun dengan inovasi produk tersebut apakah tidak
menyalahi aturan dalam akad syariah atau ditakutkan tidak sesuai hukum
Islam. Perlu dilakukan telaah mendalam mengenai konsep hybrid contract
lebih mendalam.
Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah,
ulama Syafi’iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multiakad sah
dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan dasar
hukum yang digunakan yaitu:
1. Alquran
a. Q.S. al-Maidah ayat 1

ِ َي أَي ها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا َِبلْع ُق
ود
ُ
َ َ
ْ َ َ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”54
Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar
orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip

54

2000), 142.
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semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi
akad itu.
b. Q.S An-nisa’ ayat 29

ِ َي أَي ها الَّ ِذين آمنُوا َال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم َِبلْب
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِِتَ َارةً َع ْن تَ َراض ِمْن ُك ْم
َ َ
َ ْ َْ ْ َ ْ
َ َ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”55
Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan di
syaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh
sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.
c. Q.S al-Baqarah ayat 275

ِّ اَّللُ الْبَ ْي َع َو َحَّرَم
الرََب
َّ َح َّل
َ َوأ
“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba….”56
Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa
segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang
mengharamkannya.

55
56

Ibid.,108.
Ibid., 59.
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2. Kaidah fiqhiyah

ِ
ِ ِ
ِ ْ اْل
يل َعلى ََْت ِرْْيِ َها
ٌ َص ُل ِف املَُع َاملَت اْلَب َحةُ ّإالَ أَ ْن يَدَّ َل َدل
“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.”57
Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua
akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya.
Adapun dalil yang melarang multiakad, tidak dipahami sebagai larangan
mutlak. Seperti hadith yang berbunyi:

َِ َال
ِ َف وب يع وَال َشرط
ِ ان ِِف بَْيع َوَال
س ِعْن َد َك
ي
ل
ا
م
ع
ي
ب
ال
و
ن
م
ض
ت
َل
ا
م
ح
ب
ر
ل
س
ل
َي
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
Artinya: “Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bay’, dan juga dua
syarat dalam satu akad bay’, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan
menjual apa yang tidak kamu miliki”.
Hadith ini yang melarang adanya syarat. Dan hadith ini bersifat
khusus, hadis itu jelas menyatakan bahwa tak boleh ada dua syarat di
dalam akad bai’.
Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan
multiakad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui
juga sebab-sebab kebolehan multiakad diantaranya:
1. Multiakad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya
merupakan akad-akad yang dihalalkan.
57

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
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2. Multiakad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama
dan bermanfaat bagi manusia.
3.

Multiakad

dibolehkan

selama

tidak

ada

dalil

yang

mengharamkan multi akad
F. Fatwa DSN-MUI Mengenai Hybrid Contract
Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia
memiliki potensi dalam mengembangkan perkembangan perbankan
syariah. Potensi ini didukung dengan dibuatnya fatwa-fatwa dari Dewan
Syariah Nasional sebagai pengawas perbankan syariah di Indonesia. Fatwa
DSN mengenai praktik hybrid contract pada perbankan syariah antara lain:
1. Ketentuan hybrid contract
a. Akad al-Ija>rah al-Maus}ufah fi al-Dzimmah adalah akad sewamenyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa
(‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan
spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Akad boleh dilakukan
dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan
Syariah Nasional dan berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat
hukum, baik berupa akibat hukum khusus (tujuan akad) maupun
akibat hukum umum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, sejak akad
dilangsungkan.58 Akad ini mempunyai beberapa ketentuan:
1) Ketentuan Manfaat Barang (Manfaat 'Ain) dan Pekerjaan (‘Amal):

58

Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad al-Ijarah al-ma ushufah fi
al-dzimmah.
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a) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (ma'lum
mundhabith) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (alniza')
b) Dapat diserahterimakan, baik secara hakiki maupun secara
hukum
c) Disepakati waktu penyerahan dan masa ijarahnya dan sesuai
dengan prinsip syariah.
2) Ketentuan terkait Barang Sewa
a) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan
terukur spesifikasinya
b) Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik
pemberi sewa pada saat akad dilakukan
c) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk
mewujudkan dan menyerahkan barang sewa
d) Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan
pada waktu yang disepakati
e) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang
sewa
f)

Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan
kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya
dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang
disepakati.

3) Ketentuan terkait ujra>h
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a) ujra>h boleh dalam bentuk uang dan selain uang
b) Jumlah ujra>h dan mekanisme perubahannya harus ditentukan
berdasarkan kesepakatan
c) ujra>h boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap
(angsur) sesuai kesepakatan
d) ujra>h yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui
sebagai milik pemberi sewa.
4) Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan
a) Dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan
adanya uang muka (uang kesungguhan [hamisy jiddiyah]) yang
diserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan
b) Uang muka dapat dijadikan ganti rugi (al-ta'widh) oleh
pemberi sewa atas biaya-biaya/kerugian yang timbul dari
proses upaya mewujudkan barang sewa apabila penyewa
melakukan pembatalan sewa, dan menjadi pembayaran sewa
(ujrah)

apabila

akad al-ijarah

al-maushufah

fi

al-

dzimmah dilaksanakan sesuai kesepakatan.
c) Pemberi sewa dapat dikenakan sanksi apabila menyalahi
substansi perjanjian terkait spesifikasi barang sewa dan jangka
waktu.
d) Apabila jumlah uang muka lebih besar dari jumlah kerugian,
uang muka tersebut harus dikembalikan kepada penyewa.
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e) Dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah dibolehkan
adanya jaminan (al-rahn) yang dikuasai oleh pemberi sewa
baik secara hakiki (qabdh haqiqi)maupun secara hukum
(qabdh hukmi).
5) Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa
berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Produk lain sebagai contoh praktik hybrid contract pada perbankan
syariah yaitu akad waka>lah bil ujrah adalah akad wakalah yang
disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). Akad ini hukumnya
boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan
batasan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. 59 Akad
ini mempunyai beberapa ketentuan:
1) Ketentuan Umum
a) Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa
orang (Syakhs}iyah t}abi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun
yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum
maupun

tidak

berbadan

hukum

(Syakhshiyah

i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).

59

Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad wakalah bi al-ujrah.
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b)

Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang
(Syakhs}iyah t}abi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang
dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah
hukmiyah/ rechtsperson).

c) Ujrah adalah imbalan yang wajib dlbayar atas jasa yang
dilakukan oleh wakil.
d) Al-ta'addi

adalah

melakukan

suatu

perbuatan

yang

seharusnya tidak dilakukan.
e) Al-aqs}ir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang
seharusnya dilakukan.
f)

Mukhalafat al-syurut} adalah menyalahi isi dan atau
substansi atau syarat-syar at y ang disepakati dalam akad.

2) Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi Al-Ujrah60
a) Akad Wakalah bi Al-Ujrah harus dinyatakan secara tegas dan
jelas sefia dimengerti baik oleh waki>l maupun muwakkil.
b) Akad Wakalah bi Al-Ujrah boieh dilakukan secara lisan,
tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat
dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Ketentuan terkait waki>l dan muwakkil

60

Ibid.,
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a) Waki>l dan muwakkil boleh berupa orang (Syakhshiyah
t}abi'iyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan
dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechts
person), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b) Muwakkil dan waki>l wajib cakap hukum sesuai dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan
kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat
as}liyyah maupun niyabiyyah.
d) Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar
ujra>h.
e) Waki>l wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan
perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
4) Ketentuan terkait Obyek Wakalah61
a) Wakalah bi al-ujrah hanya boieh dilakukan terhadap kegiatan
atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
b) Obyek Wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau
perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh
waki>l dan muwakkil.

61

Ibid.,
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c) Obyek Wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh
waki>l.
d) Akad Wakalah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.
e) Waki>l

boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas

kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh
muwakkil (pemberi kuasa).
f) Waki>l tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang
timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena
al-ta'addi,

al-taqs}ir, atau muk}alafal al–syurut}.

5) Ketentuan terkait Ujrah
a) Ujrah

boleh berupa

uang atau barang

yang boleh

dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Kuantitas dan atau kualitas Ujrah harus jelas, baik berupa
angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang
disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan
akad.
c) Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur atau bertahap, dan
tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat
yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.
6) Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk
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a) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada kegiatan
usaha perasuransian syariah, berlaku dhawabit} dan hudu>d
yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi1 Ujrah pada
Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
b) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada transaksi
anjak piutang. beriaku dhawabit} dan hudu>d yang terdapat
pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang
Anjak Piutang Syariah.
c) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada kegiatan
penyelenggaraan program pensiun, berlaku dhawabit} dan
hudu>d yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor
88/DSN-MUI/XI/20I3

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip
Syariah.
d) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada kegiatan
keperantaraan (wasathah), berlaku dhawabit} dan hudu>d
yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSNMUI/IV/2014 tentang keperantaraan (Wasat}ah) dalam
Bisnis Properti.
e) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada kegiatan
SBSN Wakalah, berlaku dhawabit} dan hudu>d yang
terdapat

pada

fatwa

DSN-MUI

Nomor

95/DSN-
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MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) Wakalah.
f) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada kegiatan
sindikasi, berlaku dhawabith dan hudud yang terdapat pada
fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan

sindikasi

(al-Tamwi>l

al-Mas}ri}fi

al-

Mujamma').
g) Dalam hal akad wakalah bi al ujrah diterapkan pada kegiatan
program anuitas, berlaku dhawabit} dan hudu>d yang
terdapat

pada

fatwa

DSN-MUI

Nomor

99/DSN-

MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program
Pensiun.
7) Ketentuan Penutup
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan
atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan
Pengawas Syariah.
2. Dasar Hukum Hybrid Contract
a. Akad al-Ija>rah al-Maus}ufah fi al-Dzimmah
1) Q.S. al-Maidah ayat 1
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ِ َي أَي ها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا َِبلْع ُق
ود
ُ
َ َ
ْ َ َ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”62
2) QS. al-Baqarah (2): 233:

ِ َ َدُت أَن ت
ٰ
ناح َعلَي ُكم إِذا َسلَّمتُم ما ءاتَيتُم
ُ َوإِن أ ََر
َ سَتضعوا أَول َد ُكم فَال ُج
ِ َِبمل
ِ َّ َن
َّ اَّللَ َواعلَموا أ
.ٌعملو َن بَصْي
َّ عروف َواتَّ ُقوا
َ َاَّللَ ِبا ت
َ

“ Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang
lain, tidak dosa bagi kalian apabila kalian memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.”
3) QS. al-Qashash (28): 26:

ِ ِ
َمني
ُ رت ال َق ِوى اْل
َ قالَت إِحدىٰ ُهما ٰٰيَبَت استَٔجرهُ إِ َّن َخ َْي َم ِن استَٔ َج
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’.”
4) QS. al-Baqarah (2): 282:

ِ
َّ
... َُجل ُم َس ًمى فَاكتُبوه
َ ءامنوا إِذا تَدايَنتُم ب َدين إِ ٰل أ
َ ذين
َ ٰٰيَي َها ال
“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ...”
5) Hadith riwayat Ibn Majah:

ِ ُ ال رس
أعطُوا
َ ََع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن عُ َمَر ق
ْ : صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ول هللا
ُ َ َ َال ق
ِ
.ُف َعَرقُه
َّ َجَرهُ قَ ْب َل أَ ْن ََِي
ْ ْاْلَج َْي أ
62
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“Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
6) Hadith riwayat ‘Abd al-Razzaq:

َّ َو َع ْن أِب َسعِْيد َر ِضي هللاُ َعْنهُ أ
 َم ِن: ال
َ َاَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق
َّ صلَّى
َّ َِن الن
َ َِّب
َ
ِ
.ُُجَرتَه
ْ استَأْ َجَر أَج ْ ًْيا فَ ْليُ َس ِّم أ
ْ
“Dari Abi Sa‘id RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”
7) Hadith Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

َوآلِِه

ِ
ِ ِ ْ َِب َسعِْيد
َّ ي َر ِضي هللاُ َعْنهُ أ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
َ َن َر ُس ْوَل هللا
ْ َِع ْن أ
َ ّ اْلُ ْدر
. إَِِّّنَا الْبَ ْي ُع َع ْن تَ َراض:ال
َ ََو َسلَّ َم ق

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah apabila dilakukan atas dasar
suka sama suka.”
8) Hadith Nabi riwayat al-Bukhari:

ِ
َّ َع ْن ابن عباس َر ِضي هللاُ َعْنهُ أ
:ال
َ َصلَّى هللاُ َعلَْي ِه َوآلِِه َو َسلَّ َم ق
َ َن َر ُس ْوَل هللا
َ
ِ
.َجل َم ْعلُوم
َ ََسل
ْ َم ْن أ
َ ف ِيف َش ْيء فَف ْي َكْيل َم ْعلُوم َوَوْزن َم ْعلُوم إِ َل أ
“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang
siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan
takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu
yang diketahui.”
9) Hadith Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan
Ibnu Majah:

ِ
َّ َِب ُهَريْ َرةَ َر ِضي هللاُ َعْنهُ أ
:ال
َ َصلَّى هللاُ َعلَْي ِه َوآلِِه َو َسلَّ َم ق
َ َن َر ُس ْوَل هللا
ْ َِع ْن أ
َ
ِ
.َح ُد ُك ْم َعلَى َملِ ْيء فَ ْليَ ْت بَ ْع
َ  فَِإ َذا أُتْبِ َع أ،ن ظُْل ٌم
ِّ ََمطْ ُل الْغ
“Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang
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mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara
kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada
pihak yang mampu, terimalah.”
10) Hadith Nabi riwayat Nasa`i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

ِ ِ ِِ
.ُضهُ َوعُ ُق ْوبَتَه
َ ََل الْ َواجد َُيل ع ْر
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”
11) Hadith Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

ِ
َّ َع ْن َعمرو بن َعوف الْ ُمَزِن َر ِضي هللاُ َعْنهُ أ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
َ َن َر ُس ْوَل هللا
َ
ِ
ِِ
ص ْل ًحا َحَّرَم َح َالالً أ َْو
َ ََوآلِِه َو َسلَّ َم ق
َ ني الْ ُم ْسلم
َ َْ الص ْل ُح َجائٌز ب:ال
ُ َّني إِال
ِ
ِ
َح َّل
َ َح َّل َحَر ًاما َوالْ ُم ْسل ُمو َن َعلَى ُش ُروط ِه ْم إِالَّ َش ْرطًا َحَّرَم َحالَالً أ َْو أ
َأ
.َحَر ًاما
“Dari Amr bin Auf al-Muzani bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”
12) Kaidah fikih:

.َص ُل ِِف الْ ُم َع َامالَ ِت اْ ِْل ََب َحةُ إِالَّ أَ ْن يَ ُد َّل َدلِْي ٌل َعلَى ََْت ِرْْيِ َها
ْ اْل
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya”
b. Akad Waka>lah Bil Ujrah
1) Q.S.Yusuf (12):55:

ِ اج َع ْل ِن َعلَ ٰى َخَزائِ ِن ْاْل َْر
ظ َعلِ ٌيم
ٌ ض ۖ إِِّن َح ِفي
َ َق
ْ ال
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Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara
(Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan"
2) Q.S. al-Nisa' (4): 58:

ِ
ِ َ تُؤدوا ْاْلَم
ني
َ
َ َْاَنت إِ َ ٰل أ َْهل َها َوإِ َذا َح َك ْمتُ ْم ب
َ
اَّللَ َكا َن ََِس ًيعا
َّ اَّللَ نِعِ َّما يَعِظُ ُك ْم بِِه ۗ إِ َّن
َّ إِ َّن

اَّللَ َٰيْ ُمُرُك ْم أَ ْن
َّ إِ َّن
ِ الن
َّاس أَ ْن ََْت ُك ُموا َِبلْ َع ْد ِل
ِب
ص ًْيا
َ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”
3) Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

ِ ْ والتَّ ْق و ٰى ۖ وَال تَ َع او نُوا َع لَ ى
اْل ُِْث
َ
َ
َ َ
ِ يد ا لْ عِ َق
اب
َّ
ُ اَّللَ َش ِد

ِّ… َو تَ َع َاو نُوا َع لَ ى ا لْ ِّب.
ِ وا لْ ع ْد و
اَّللَ ۖ إِ َّن
َّ ان َواتَّ ُق وا
َ ُ َ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”
4) Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari 'Urwah:

َِّ حدَّثَنَا علِي بن عب ِد
ِ
:ال
َ َ ق،َيب بْ ُن َغ ْرقَ َدة
ْ  أ،اَّلل
َْ ُ ْ َ
َ
ُ  َحدَّثَنَا َشب،َخ ََّبََن ُس ْفيَا ُن
ِ
ِ
َّ  أ:َ َع ْن عُْرَوة،ت اْلَ َّي َُيَ ِّدثُو َن
َّ َِن الن
ُ ََس ْع
ُصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم «أ َْعطَاه
َ َِّب
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ِ ْ ََشات
،اُهَا بِ ِدينَار
ُ اع إِ ْح َد
َ َ فَب،ني
ِِ
اب
َ الَت
َ  َوَكا َن لَ ِو ا ْش َََتى،بَْيعه

بِِه
ِيف

ِ
ِ
ُ فَا ْش َََتى لَه،ًدينَ ًارا يَ ْش ََِتي لَهُ بِه َشاة
 فَ َد َعا لَهُ َِبلْ ََّبَك ِة،َو َجاءَهُ بِ ِدينَار َو َشاة
ِ ِلَربِح ف
.63يه
َ َ

Artinya: "Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqcdah menceritakan kepada
kami, ia berkata: salta mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah,
bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan
seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua
ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia
pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw.
mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah
membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."

5) Hadith Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa'idi ra:

 َع ْن،ََخ ََّبََن ِه َش ُام بْ ُن عُْرَوة
ْ  أ،َُس َامة
ُ وس
َ  َحدَّثَنَا أَبُو أ،وسى
َ ف بْ ُن ُم
ُ َُحدَّثَنَا ي
ِ ِ َّ  عن أَِِب ُُحيد،أَبِ ِيه
َِّ ول
اَّلل
ُ «استَ ْع َم َل َر ُس
َ َ ق،ُاَّللُ َعْنه
َّ ي َر ِض َي
َْ
ْ :ال
َْ
ِّ الساعد
ِ َصلَّى هللا علَي ِه وسلَّم رج ًال ِمن اْلَس ِد علَى ص َدق
 يُ ْد َعى ابْ َن،ات بَِن ُسلَْيم
َ َ ْ َ َُ َ َ َ َْ ُ َ
ِ
ُاسبَه
َ اللْتبِيَّة فَلَ َّما َجاءَ َح
Artinya: "Diriwayatknn dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata:

Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama lbn
Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim;
ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya. "
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323.

Muhammad ibn ismail al-bukhari, shahih bukhari, vol II, (Beirut: Darul FIkr, 1995),
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6) Kaidah fikhiyah

ِ
ِ ِ
يل َعلى ََْت ِرْْيِ َها
ْ اْل
َ َص ُل ِِف املَُع َاملَت اْل
ٌ بضاحةُ ّإالَ أَ ْن يَدَّ َل َدل
Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil
yang menunjukkan keharamannya.”64
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A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), 130.
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BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN AL-KHATIB AL-SYARBINI TENTANG
AKAD TAFRI>QUS S}UFQAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP
HYBRID CONTRACT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA
A. Analisis Konsep Akad Tafri>qus S}ufqah

Dalam Pemikiran Al-

Khatib Al-Syarbini Dan Relevansinya Dengan Hybrid Contract Pada
Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
Perkembangan yang dialami oleh manusia pada masa sekarang
dalam hal ekonomi telah memunculkan berbagai macam jenis transaksi
yang tak pernah dikenal sebelumnya dalam Islam. Namun bukan berarti
Islam diam atau menerima berbagai macam perkembangan itu secara
keseluruhan. Islam telah menentukan batasan-batasan yang harus
diperhatikan dalam setiap perkembangan yang ada, bukan berarti Islam
membatasi perkembangan manusia namun memberikan batasan agar
perkembangan itu tetap sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariat
untuk maslahat umat manusia (maqashid syari’ah).
Di sisi lain, dalam literatur fikih telah terdapat berbagai macam
akad yang telah ditetapkan oleh syariat beserta syarat dan rukunnya, meski
hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan namun tetap kita harus
berpijak kepada landasan yang telah dibangun oleh tradisi fikih kita

65

sebagai penyambung antar teks-teks syariat kepada praktik dalam
kehidupan kita saat ini sebagai salah satu proses tanzil al-nash ila al-waqi’
yang tak akan pernah terputus hingga akhir zaman.
Dengan adanya inovasi yang akan dilakukan pada produk
perbankan syariah, membuat pandangan masyarakat mengenai perbankan
syariah menjadi beralih pada perbankan syariah. Seiring dengan adanya
inovasi tersebut, perlu ada tinjauan dalam melihat apakah inovasi produk
yang dinyatakan dalam hybrid contract ini sudah sesuai kaidah hukum
Islam. Munculnya praktik hybrid contract pada perbankan syariah bukan
serta merta muncul begitu saja.
Munculnya hybrid contract ini memiliki banyak penyebab di
antaranya dengan ketidaksengajaan. Selain itu, seiring perkembangan
teknologi dan kebutuhan manusia membuat akad-akad syariah juga harus
berkembang

memenuhi

kebutuhan

masyarakat.

Semangat

untuk

mengembangkan perbankan syariah agar bisa bersaing dengan perbankan
konvensional menuntut perkembangan disegala lini perbankan syariah,
termasuk dalam perkembangan akad terutama praktik hybrid contract pada
perbankan syariah. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik hybrid
contract pada perbankan syariah memiliki asumsi di dalamnya.
Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab mughni al-muhtaj menjelaskan
sebuah akad yang bernama akad tafri>qus s}ufqah. Beliau menjelaskan
bahwa akad tafri>qus s}ufqah terbagi menjadi tiga bagian:
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1. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual
secara bersamaan dalam satu Transaksi, seperti menjual hewan yang
disembelih dan bangkai. Jual beli ini mempnyai dua hukum:
a) Jual beli tersebut hukumnya sah pada barang-barang yang halal
saja.
b) Jual beli tersebut tidak sah untuk kedua benda.
Untuk hukum yang kedua ini memiliki dua alasan pertama
mengumpulkan dua barang yang halal dan haram. Tidak
diketahuinya alat tukar (uang atau barang) untuk barang yang halal.
Akan tetapi menurut al-syarbini pendapat yang benar adalah
pendapat yang pertama karena prosentase harga masing-masing
barang sudah diketahui.
2. Menjual dua barang yang salah satunya rusak sebelum di serah
terimakan, maka akad menjadi rusak65. Tapi dalam barang yang tidak
rusak atau masih utuh akad tetap berlanjut. Dan bagi si pembeli ada
hak untuk meneruskan atau mengakhiri akad tersebut, jika akad
diteruskan maka yang harus di bayarkan adalah harga prosentase barang
yang dapat diserahkan. Karena pada dasarnya diawal harga kedua
barang tersebut sudah dibagi sesuai prosentase masing-masing.
3. Menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda
dalam satu transaksi akad. Seperti ija>rah dan bay’, ija>rah dan salam.
Kedua akad tersebut mempunyai dua hukum. Yang pertama sah dan

Untuk barang yang tidak dapat diserah terimakan 65
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yang kedua tidak sah. Alasannya adalah pada setiap akad akan terjadi
perubahan-perubahan karena perbedaan hukum keduanya disebabkan
perbedaan faktor (fasakh). Dapat dipastikan bahwa dalam kedua akad
tersebut tidak diketahui alat tukar secara khusus untuk tiap-tiap akad
padahal kedua hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
Kesimpulannya adalah titik perbedaan dari kedua akad tersebut
adalah akad yang mempunyai konsekuensi la>zim (akad yang la>zim).
Sehingga apabila yang digabung adalah akad yang la>zim dan ja>iz
seperti bay’ dan ji’a>lah, maka jelas tidak sah atau jika keduanya
berupa akad yang ja>iz seperti shirkah dan qira>d} maka jelas
keabsahannya. Alasannya karena akad-akad ja>iz memiliki banyak
kelonggaran.
Dari berbagai jenis produk perbankan syariah yang masuk dalam
kategori hybrid contract pada dasarnya tidak menyimpang dari konsep
hukum Islam. Bentuk multi akad pada perbankan syariah dinyatakan tidak
menyimpang dari konsep fikih muamalah karena tidak masuk kategori
akad yang menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah
dijual secara bersamaan dalam satu transaksi. Akan tetapi hybrid contract
mencakup akad yang menjual dua barang yang salah satunya rusak
sebelum diserah terimakan, dan akad yang mencakup gabungan akad
murabahah dan ujr (jual-beli dan keuntungan), akad ijarah dan bay’ (sewa
dan beli), serta akad mushārakah, ijārah dan bay‘ (partnership dalam
kepemilikan properti).
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Hal ini diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan
beberapa produk perbankan syariah yang masuk kategori hybrid contract
disahkan dan diperbolehkan sesuai syariat Islam. Terdapat akad al-Ija>rah
al-Maus}u>fah fiy Dzimmah adalah akad kepemilikan rumah yang
menggunakan akad Mushārakah Mutanāqiṣah (MMQ) atau Ijārah
Muntahiyah bi Tamlīk (IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti
ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Produk
lain sebagai contoh praktik hybrid contract pada perbankan syariah adalah
akad wakalah bi al-ujrah.66 Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan
dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara akad
Tafri>qus S}ufqah yang dijelaskan oleh Al-Syarbini dan multiakad yang

berlaku di perbankan syariah sekarang relevan dengan akad Tafri>qus
S}ufqah yang dijelaskan oleh Al-Syarbini dan mempunyai konsep akad

yang sama yaitu mengumpulkan dua akad yang berbeda dalam satu
transaksi, akan tetapi multi akad merupakan salah satu bagian dari akad
Tafri>qus S}ufqah yang ketiga yaitu menjadian dua akad dalam satu

transaksi yang mana kedua akad tersebut pada dasarnya mempunyai dua
konsekuensi hukum yang sama.

Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad al-Ijarah al-ma ushufah fi 66
al-dzimmah.
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B. Analisis Dasar Hukum Akad Tafri>qus S}ufqah Dalam Pemikiran Al
Khatib Al-Syarbini Dan Relevansinya Dengan Hybrid Contract Pada
Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas perbankan syariah di
Indonesia mempunyai tugas menetapkan fatwa, sistem, kegiatan dan jasa
pada Lembaga Keuangan Syariah, salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh
DSN-MUI adalah tentang fatwa hybrid contract atau multi akad.
Dalam fatwa DSN-MUI mengenai praktik hybrid contract pada
perbankan syariah menyebutkan, beberapa produk perbankan syariah yang
masuk kategori hybrid contract

disah kan dan diperbolehkan sesuai

syariat Islam. Terdapat akad al-Ija>rah al-Maus}ufah fi Dzimmah adalah
akad

kepemilikan

rumah

yang

menggunakan

akad

Mushārakah

Mutanāqiṣah (MMQ) atau Ijārah Muntahiyah bi Tamlīk (IMBT) boleh
dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan
Dewan Syariah Nasional.
Produk lain sebagai contoh praktik akad wakalah bil ujrah boleh
dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang
terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional hybrid contract pada
perbankan syariah adalah akad wakalah bi al-ujrah.
DSN MUI selaku otoritas ulama perbankan syariah di Indonesia
membolehkan praktik hybrid contract pada perbankan syariah. Meskipun
terdapat larangan-larangan bay’atayni fi bay’atin, larangan shafqataini fi
shafqati>n, dan larangan bay’ dan salaf, namun menurut Agustianto salah
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satu anggota DSN MUI menegaskan bahwa larangan hybrid contract itu
hanya berlaku kepada dua kasus berbeda.
Dari pendapat DSN-MUI dasar hukum yang digunakan antara lain
Alquran surat al aidah ayat 1, Alquran surat An-Nisa ayat 29 dan Alquran
surat al baqarah ayat 275, dan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan Hukum
asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan
keharamannya.”67
Sedangkan pendapat Al-Khatib Al-Syarbini tentang akad tafri>qus
s}ufqah dimana Al-Khatib Al-Syarbini berpendapat bahwa tidak sah
menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara
bersamaan dalam satu Transaksi, dan menjual dua barang yang salah
satunya rusak sebelum di serah terimakan, maka akad menjadi rusak. Akan
tetapi Al-Syarbini menjelaskan pembagian akad tafri>qus s}ufqah yang
ketiga yaitu menjadikan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang
berbeda dalam satu transaksi akad dan menghukumi akad ini sah,
walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak sah namun pendapat itu di
bantah karena kedua akad tersebut adalah akad yang mempunyai
konsekuensi la>zim (akad yang la>zim). Sehingga apabila yang digabung
adalah akad yang la>zim dan ja>iz seperti bay’ dan ji’a>lah, maka jelas
tidak sah atau jika keduanya berupa akad yang ja>iz seperti shirkah dan
qira>d} maka jelas keabsahannya. Alasannya karena akad-akad ja>iz
memiliki banyak kelonggaran. Akan tetapi ada dua kategori yang
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 67
Masalah, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), 130.
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disebutkan dalam akad tafri>qus s}ufqah yang tidak disebutkan dalam
fatwa DSN-MUI, yaitu tidak sah menjual dua benda yang sah dijual dan
benda yang tidak sah dijual secara bersamaan dalam satu Transaksi, dan
menjual dua barang yang salah satunya rusak sebelum di serah terimakan,
maka akad menjadi rusak, sehingga dilihat dari penjelasan ini bahwa akad
tafri>qus s}ufqah dapat dijadikan istimbat hukum jika suatu saat nanti ada
permasalahan seperti penjelasan tersebut.
Dari penjelasan Al-Khatib Al-Syarbini ini beliau menggunakan
beberapa dasar hukum untuk menentukan yaitu keumuman QS. al-Maidah
ayat 1 dan QS. An-Nisa' 4: Ayat 29 serta Hadis dari Jabir bin ‘Abdillah
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menunjukkan
kebolehan syarat dalam sebuah perjanjian atau akad.
Kedua akad tersebut antara akad tafri>qus s}ufqah dan multi akad
mempunyai kesesuaian dasar hukum dan mempunyai dasar hukum yang
hampir sama. Yaitu kedua akad tersebut sama-sama menggunakan
QS. Al-Maidah ayat 1 dalam menentukan keumuman suatu akad yang
diperbolehkan yang berbunyi:

ِ َي أَي ها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا َِبلْع ُق
ود
ُ
َ َ
ْ َ َ
Artinya: “Hai orang-orang yag beriman, penuhilah aqad-aqad itu…..”
(QS. al-Maidah, 1).68

Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta; Kemenag).68
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Dari kutipan surat al-Maidah di atas menunjukkan bahwa akad atau
perjanjian wajib dipatuhi atau dijalankan sesuai ketentuan syariat.
Sedangkan perbedaan dasar hukum kedua akad adalah bahwa alsyarbini memperbolehkan akad tafri>qus s}ufqah menggunakan hadith
dari Jabir bin ‘Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:69

ِ
ِِ
َح َّل َحَر ًاما َوالْ ُم ْسلِ ُمو َن
َ ني الْ ُم ْسلم
َ َْالص ْل ُح َجائٌز ب
ُ َّني إِال
َ ص ْل ًحا َحَّرَم َحالَالً أ َْو أ
ِ
َح َّل َحَر ًاما
َ َعلَى ُش ُروط ِه ْم إِالَّ َش ْرطًا َحَّرَم َحالَالً أ َْو أ
Artinya: “Janji perdamaian itu diperbolehkan di antara sesama
muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram, sesama muslim itu konsisten dengan syaratsyarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram”
Sedangkan fatwa DSN-MUI menggunakan kaidah fikhiyah:

ِ
ِ ِ
ِ ْ اْل
يل َعلى ََْت ِرْْيِ َها
ٌ َص ُل ِف املَُع َاملَت اْلَب َحةُ ّإالَ أَ ْن يَدَّ َل َدل
“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.”70
Dari kedua perbedaan dan persamaan dasar hukum masing-masing
dapat disimpulkan bahwa keduanya memperbolehkan multiakad dan akad
tafri>qus s}ufqah.
Dasar-dasar

hukum yang ada dalam akad tafri>qus s}ufqah

sangat erat kaitannya dengan dasar hukum multiakad terkhusus dalam
Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Kairo: Makniz, tt.), 747-748.69
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 70
Masalah, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), 130.
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kaidah “hukum asal dalam perkara muamalah adalah kebolehan sampai
ada dalil yang mengharamkannya” yang telah memberikan ruang yang
sangat luas bagi perkembangan bentuk akad pada transaksi modern.
Namun hal tersebut harus sesuai dengan ruh syariat Islam yang mampu
untuk beradaptasi dan diterapkan di berbagai tempat dalam berbagai
keadaan, s}alih li kulli zama>n wa maka>n.
Dari beberapa dasar hukum yang terdapat pada kedua akad tersebut
ada relevansi antara dasar hukum akad tafri>qus s}ufqah dan multiakad
yang berkembang pada perbankkan syariah di Indonesia meskipun ada
sedikit perbedaan dalam menentukan syarat dalam suatu akad. Namun
tetap saja syariat memiliki batasan-batasan yang perlu untuk diperhatikan
agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pandangan
Al-Khatib Al-Syarbini tentang akad tafriqus sufqah

terhadap hybrid

contract dalam lembaga keuangan syariah, peneliti mengambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pemikiran Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya Mughni al muhta>j
menunjukkan bahwa antara akad Tafri>qus S}ufqah yang dijelaskan
oleh Al-Syarbini dan multiakad yang berlaku di perbankan syariah
sekarang relevan dengan akad Tafri>qus S}ufqah yang dijelaskan oleh
Al-Syarbini

dan

mempunyai

konsep

akad

yang

sama

yaitu

mengumpulkan dua akad yang berbeda dalam satu transaksi, akan tetapi
multiakad merupakan salah satu bagian dari akad Tafri>qus S}ufqah
yang ketiga yaitu menjadikan dua akad dalam satu transaksi yang mana
kedua akad tersebut pada dasarnya mempunyai dua konsekuensi hukum
yang sama.
2. Pendapat Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya Mughni al muhta>j
tentang akad tafri>qus s}ufqah menurut penulis mempunyai sedikit
perbedaan dasar hukum dengan fatwa DSN-MUI yang membolehkan
tentang multiakad yaitu sama dalam menggunakan alquran surat AlMaidah ayat 1 sebagai dalil keumuman kebolehan akad. Dan berbeda
dalam kekhususan dasar hukum yakni Al-Sarbini menggunakan hadith
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dari Jabir bin ‘Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
karena hadith tersebut bersifat khusus, secara jelas menyatakan
membolehkan terjadinya syarat di dalam akad bay’ di masa Rasulullah..
Sedangkan DSN-MUI menggunakan kaidah fikhiyah, karena pada
dasarnya semua jual beli boleh kecuali ada suatu dalil yang
melarangnya. Dari beberapa dasar hukum yang terdapat pada kedua
akad tersebut ada relevansi antara dasar hukum akad tafri>qus s}ufqah
dan multiakad yang berkembang pada perbankkan syariah di Indonesia
meskipun ada sedikit perbedaan dalam menentukan syarat dalam suatu
akad.
B. SARAN
Dari kesimpulan yang telah diutarakan di atas, peneliti memberikan
beberapa kritik dan saran kepada berbagai pihak yang berhubungan
dengan praktik hybrid contract dalam perbankan syariah, antara lain:
1. Bagi Perbankan Syariah, harus dapat memberikan inovasi produkproduk perbankan yang memiliki akad hybrid contract sesuai dengan
kebutuhan transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang
diberikan sesuai ketentuan hukum Islam.
2. Bagi DSN-MUI hendaknya memberikan gambaran-gambaran produk
yang diperbolehkan beserta cara praktiknya. Sekain itu harus diperkuat
dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI agar
memperkuat dari segi hukum Islan maupun keabsahannya dalam
konteks hukum di Indonesia.
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3. Bagi DSN-MUI juga memberikan gambaran-gambaran produk yang
diperbolehkan beserta cara praktiknya. Selain itu harus diperkuat
dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI agar
memperkuat dari segi hukum Islam maupun keabsahannya dalam
konteks hukum di Indonesia dan semoga kelak karya tulis yang ditulis
penulis ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk menentukan hukum
baru terutama dalam hal multiakad ataupun akad-akad baru di masa
yang akan datang
4. Bagi praktisi Perbankan Syariah, hendaknya meningkatkan kemampuan
dan pelayanan nasabah uterutama dalam memahami produk-produk
yang ditawarkan untuk menghindari ketidakfahaman dan menghindari
kemungkinan terjadi riba.
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