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ABSTRAK 

Ridho, Muhammad. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Upload Video 

Pada Aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita). Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Isnatin Ulfah, M.H.I. 

Kata Kunci : Hukum Islam, kerjasama, bisnis, BaBe/TopBuzz. 

Penelitian ini berangkat dari hukum ijarah. Ijarah adalah suatu hukum yang 

mengatur sewa menyewa dengan bayaran berupa upah. Pada penelitian ini, masalah-

masalah yang terjadi adalah upload video BaBe/TopBuzz. Fokus penelitian ini adalah 

mengenai objek video dalam bisnis tersebut. Di mana video yang diupload tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku pada BaBe/TopBuzz. Sementara pada 

permasalahan lain yakni mengenai sistem pengupahan yang diberikan oleh pihak 

BaBE/TopBuzz. Sistem pengupahan tersebut tidak sesuai pada waktu yang telah 

ditentukan atau terlambat. Selanjutnya adalah terkait konten video yang mengandung 

unsur negatif yang dikirimkan BaBe melalui akun email kontributor. 

 

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek pada bisnis 

upload video dalam aplikasi BaBe (Baca Berita) ?, (2) Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap mekanisme pembayaran upah pada bisnis upload video dalam aplikasi 

BaBe (Baca Berita) ?, (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kiriman video 

dari Babe/TopBuzz kepada kontributor dalam aplikasi Babe/Topbuzz (Baca Berita) ? 

 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (field research). 

Pendekatan penelitian yaitu dengan cara kualitatif. Adapun metode yang digunakan 

penulis adalah menggunakan metode deduktif, serta dalam pengelolaan hal data, 

penulis menggunakan teknik editing, organizing, dan penemuan hasil riset. Penulis 

menggunakan landasan teori ijarah sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. 

 

Hasil yang didapat dari penelitian tersebut, penulis menyimpulkan (1) Bahwa 

yang menjadi objek dalam bisnis upload video BaBe/TopBuzz tersebut adalah yang 

mengandung unsur positif. Namun jika video yang diupload mengandung unsur 

kekerasan, shara’, serta membahayakan maka video yang menjadi objek dalam bisnis 

tersebut tidak sah menurut hukum Islam. (2) Penentuan upah dalam praktik bisnis 

upload video BaBe/TopBuzz tidak sah menurut hukum Islam, karena pemberian upah 

yang dilakukan pihak BaBe/TopBuzz sering terlambat dan menyalahi hukum Islam 

(3) Konten video yang mengandung unsur negatif tidak boleh diupload, jika tetap 

diupload maka akan menyalahi hukum Islam. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

hubungan antar manusia. Transaksi muamalah banyak macamnya salah 

satunya yaitu upah-mengupah. Sistem upah-mengupah dalam al-Qur’a>n telah 

diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam h}adi>th. Adanya dalil-

dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia memenuhi aturan-aturan yang 

telah ditetapkan didalamnya.
1
 Upah-mengupah telah ditentukan aturan-aturan 

hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan 

dan yang tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara 

konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Agar kegiatan 

upah-mengupah menjadi sempurna maka harus ada bentuk perjanjian yang 

disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam 

bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus 

disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.
2
 

Dalam fiqh muamalah kegiatan upah mengupah biasa dijumpai dalam 

konteks Al-ija>rah. Al-ija>rah berasal dari kata al-ajr yang berarti al-‘iwa >d}\ yang 

berarti ganti. Menurut pengertian sha>ra ’al-ija>rah adalah suatu jenis akad 

                                                             
1 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1996), 53. 
2
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 144. 
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untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
3
 Sedangkan dalam 

Bahasa Arab sewa menyewa dikenal dengan al-ija>rah yang diartikan sebagai 

suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian 

sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim ija>rah diartikan 

sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. 

Dalam kontek al-ija>rah disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa 

adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 

waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai 

dengan kesepakatan.
4
 

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dalam 20 tahun 

belakangan ini turut mempengaruhi berbagai aktivitas keseharian masyarakat 

dunia. Hal-hal yang dahulu dilakukan dengan cara yang cukup rumit dan 

memakan waktu yang lama, kini dapat dilakukan dengan berbagai alternatif 

lain yang lebih mudah dan cepat. Media online menjadi salah satu media 

mainstream yang kini menjadi sebuah alat untuk mendapatkan informasi. 

Kehadiran media online mempermudah orang lain untuk mendapatkan 

informasi yang dia inginkan, bahkan informasi yang berada sangat jauh dari 

diri mereka. Kecepatan dan kemudahan menjadikan media online sebagai 

primadona pada zaman ini.
5
 

                                                             
3 Sayid Sabiq, Fiqh Sunah terjemahan Kamaluddin A. Marzuki Jilid 13 (Yogyakarta: 

Pustaka, 1996), 15. 
4Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), 69. 
5 Muhamad Rifefan, Penggunaan Media Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 

Akademis, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 1. 
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Salah satu media online yang dapat diakses secara online atau melalui 

media elektronik pada umumnya berupa portal media online. Secara umum, 

portal berita dapat diartikan sebagai situs atau halaman web yang berisi 

mengenai berbagai jenis berita, mulai dari berita seputar politik dalam negeri, 

luar negeri olahraga hingga berita ringan. Salah satu aplikasi yang berisi 

kumpulan beberapa portal berita adalah aplikasi BaBe (Baca Berita). BaBe, 

singkatan dari Baca Berita, merupakan aplikasi yang menjadi portal dari 

berbagai jenis berita dengan berbagai sumber yang ada. Dengan aplikasi Babe 

pada smartphone, menghindari diri dari keharusan mengakses banyaknya 

situs berita ataupun mencari berita secara spesifik dikarenakan aplikasi ini 

akan menyediakan semuanya untuk penggunanya.
6
 

Selain itu BaBe juga memiliki sebuah website yang dibawahi oleh 

Babe sendiri sebagai pemilik perusahaan untuk melebarkan bisnisnya didunia 

maya. Bisnis tersebut adalah upload video. Video tersebut biasanya diupload 

mulalui sebuah aplikasi milik BaBe sendiri yang dinamakan Topbuzz. BaBe 

menawarkan beberapa video kepada kontributor dengan ketentuan harus 

mendaftar dahulu sebelum melakukan kontrak dengan BaBe. Setelah kontrak 

berjalan BaBe memberikan video dan memberikan tugas kepada kontributor 

untuk mengupload dan mengganti judul dari pada video tersebut semenarik 

mungkin dengan tujuan untuk menarik minat viewers atau pengguna internet 

lain yang berkunjung di situs BaBe tersebut.
7
 Ada dua hal menarik dari bisnis 

                                                             
6 Wa Ode Ferawati, Pengaruh Penggunaan Aplikasi Babe (Baca Berita Indonesia) 

Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa (Studi Uses And Gratifications Pada 

Mahasiswa Kota Bandung), Skripsi (Bandung: Universitas Telkom, 2017), 5. 

 
7
Theo Aditya Pradana,  Hasil Wawancara, 5 Desember 2018. 
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upload video BaBe tersebut, yang pertama adalah objek yang dibisniskan 

dalam video tersebut. Yaitu video yang diberikan oleh BaBe kepada 

kontributor. Video yang dikirim sebagian merupakan video yang memang 

lolos uji materi dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tetapi ada 

juga video yang didistribusikan tersebut ternyata belum lolos uji, Seperti 

video kekerasan, seksual, kriminalitas dan lain-lain yang masih muncul dalam 

konten video yang dikirim. Dalam hal ini seakan-akan pihak BaBe melanggar 

ketentuan yang telah dibuat.
8
 

Kedua terkait perolehan yang didapat setiap kali upload video 

tersebut, seringkali ada keterlambatan pembayaran atas hasil kerja yang telah 

terlaksana. Maksudnya adalah jika kontributor telah mengerjakan video 

seperti yang telah terjadwal dan tuntas dikerjakan, pembayaran yang 

diberikan BaBe tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jeda waktu 

yang diberikan BaBe dalam hal pembayaran bisa sampai 1 minggu, itupun 

jumlah tidak penuh dengan upah yang seharusnya dibayarkan. Hal ini 

menyebabkan kontributor merasa dirugikan oleh pihak BaBe.
9
 

Ketiga permasalahan yang perlu digarisbawahi adalah konten-konten 

video yang dikirimkan oleh Babe/Topbuzz kepada contributor. Masalahnya 

disini adalah video yang dikirimkan oleh Babe/Topbuzz masih perlu dipilah-

pilah kembali. Hal ini dikarenakan konten video masih bercampur dengan 

video-video yang mengandung unsur seksual, kekerasan, criminal dan lain 

sebagainya. Hal inilah yang membuat kontritor menjadi lebih berhati-hati 

                                                             
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 



5 
 

 

dalam mengunggah video ke channel selanjutnya. Yang dalam hal ini adalah 

aplikasi Babe/Topbuzz. 

Dalam hal ini penulis menggunakan teori ija>rah, karena kasus seperti 

itu dalam hukum Islam sangat mirip atau sama dengan melakukan sewa 

menyewa yang disebut dengan ija>rah. Bisnis ini dalam ilmu hukum itu sama 

saja BaBe menyewa tenaga orang yang harus dibayarkan sewanya. Dalam 

hukum Islam masuk kategori ija>rah karena ija>rah mengatur tentang 

pengupahan. Bisnis upload video ini bisa disebut sewa menyewa atau 

pengupahan dalam ija>rah karena membayar ongkos dalam upload video. 

Sedangkan syarat-syarat dalam ija>rah yaitu mu’jir dan musta’jir telah baligh 

dan berakal, adanya mu’jir, adanya kerelaan kedua belah pihak mu’jir dan 

musta’jir (i>ja>b qabu>l), yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya, dan 

manfaat yang akan dinikmati diketahui dengan jelas. Dan adanya syarat upah 

atau ujrah yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, 

upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma’qu >d’alayh (objek 

akad). 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas terdapat 

beberapa kesenjangan, di antaranya perihal objek video. Di mana video yang 

diupload dalam aplikasi BaBe kurang sesuai dengan ketentuan peraturan-

peraturan dalam aplikasi Babe yaitu dalam peraturannya tidak 

memperbolehkan adanya video kekerasan, kriminalitas, seksual dan lain-lain. 

Sedangkan dalam praktiknya aplikasi BaBe tersebut mengunggah konten-

konten video yang dirasa kurang sopan, yaitu adanya video-video tentang 



6 
 

 

seksual maupun kekerasan. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat 

ija>rah di mana dalam ija>rah seharusnya manfaat dari benda yang disewa 

adalah perkara yang mubah (boleh) menurut sha>ra’ bukan hal yang dilarang 

(diharamkan).
10

 Sedangkan video yang dicantumkan tersebut merupakan hal 

yang dilarang oleh sha>ra’ (diharamkan). 

Yang kedua terkait permasalahan upah yang diberikan oleh pihak 

aplikasi BaBe tidak tepat waktu sesuai perjanjian, yaitu keterlambatan waktu 

pengupahan sampai enam hari. Hal tersebut jelas bertentangan dengan rukun 

dan syarat ija>rah di mana seharusnya ada kesesuaian perjanjian apa yang 

diucapkan dengan yang dilakukan mu’jir dan musta’jir.11
 Tetapi tidak dengan 

fakta yang ada bahwa adanya perjanjian waktu pengupahan tersebut tidak 

sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. 

Yang ketiga adalah permasalahan terkait dengan video-video yang 

dikirimkan oleh Babe/Topbuzz, dimana video tesebut masih perlu adanya 

penyaringan untuk mendapatkan video-video yang boleh diupload dalam 

media Babe/Topbuzz. Dari sini dapat dilihat bahwa komitmen BaBe/Topbuzz 

dalam berkontribusi untuk pekerjaan ini masih belum transparan. Karena 

objek dalam pekerjaan ini masih diragukan yaitu terkait video yang di unggah 

oleh kontributor. Hal inilah yang menjadi penting adanya untuk selanjutnya 

perlu penelitian dengan hukum islam demi mendapat jawaban atas adanya 

permasalahan tersebut. 

                                                             
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118. 
11

 Ibid., 118. 
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Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Bisnis Upload Video Pada Aplikasi Babe/TopBuzz (Baca Berita)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka penulis merumuskan berbagai masalah. Adapun rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek pada bisnis upload 

video dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita) ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah 

pada bisnis upload video dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita)? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kiriman video dari 

BaBe/TopBuzz kepada kontributor dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca 

Berita) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dirumuskan agarpeneliti tidak menyimpang dari 

hal-hal yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek pada bisnis upload 

video dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita). 

2. Mengetahui tinjauan hukum islam tentang mekanisme pembayaran upah 

pada bisnis upload video dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita) 
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3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kiriman video dari 

BaBe/TopBuzz kepada contributor dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca 

Berita) ? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun 

manfaatnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran 

penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu tentang perjanjian ija>rah 

yang secara khusus dalam penguploadan video BaBe dan kemungkinan 

bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para 

pengupload video untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis 

upload video dalam aplikasi BaBe. Terlebih bisnis tersebut saat ini 

banyak diminati oleh berbagai kalangan dan mereka seringkali 

mengabaikan sistem bisnis yang sedang dijalankan.  

E. Telaah Pustaka 

Penulis telah melakukan kajian terhadap karya tulis sebelumnya, dari 

hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti 

menemukan beberapa kajian diantaranya:  
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Skripsi Asyhar Hudaya, (IAIN Ponorogo, 2016) dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio 

Swara Ponorogo”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad 

jasa iklan di PT. Radio Swara Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam 

yaitu termasuk akad ija>rah. Karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya 

ija>rah dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Proses pertanggung 

jawaban wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak radio 

beriktikad baik dan memberikan ganti rugi atau kompensasi apabila 

wanprestasi bukan karena hal yang tidak di sengaja atau bencana alam dan 

ganti rugi ini sudah sesuai dengan Hukum Islam atau ija>rah yang di dalamnya 

ada unsur kesepakatan bersama dan saling tolong-menolong antara kedua 

belah pihak.
12

 

Skripsi Moch Cholil Nawawi, (IAIN Ponorogo, 2017) dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet Dengan Sistem 

Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo”. Dalam penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan syarat dan rukun 

ija>rah dalam hukum Islam karena ada yang tidak terpenuhi dalam syaratnya 

yaitu terkait dengan i>ja>b qabu>l yang dilakukan menggunakan perbuatan, 

dimana dalam aqad tersebut ada hal yang umum untuk diketahui sebagai 

syarat sah akad dengan perbuatan belum dilaksanakan di mana tidak 

menyantumkan kejelasan mengenai adanya resiko dari perpindahan jam paket 

atau bisa dikatakan dalam hal akad sewa menyewa paket tersebut 

                                                             
12

Asyhar Hudaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas 

Radio Swara Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 64. 
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mengandung sifat Gharar karena ketidakjelasan (al-jahalah) pada akad sewa 

menyewanya. Dan dalam hal tersebut dilarang sehingga untuk akad mengenai 

i>ja>b dan qabu>l diwarnet Semeru.net tidak sesuai dengan hukum Islam.
13

 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, penulis belum 

menemukan yang membahas secara spesifik serta dari segi aspek tema dan 

objek penelitian, penulis berbeda dalam pengambilan judul. Penulis 

menitikberatkan dalam masalah bisnis upload video yakni dengan judul 

tinjauan hukum Islam terhadap bisnis upload video pada aplikasi 

BaBe/TopBuzz (baca berita). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. 

Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau 

jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud 

yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan.
14

 Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara 

mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan 

landasan teori. 

Sedangkan research (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 

                                                             
13

Moch Cholil Nawawi, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet 

Dengan Sistem Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2017), 73. 
14

 Ulbe Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12. 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung 

di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari validitas data, yang 

berkaitan dengan permasalahan mengenai bisnis upload video pada 

aplikasi BaBe/TopBuzz (baca berita). Penelitian ini dilakukan pada para 

pelaku yang melakukan mitra dengan Babe (baca berita) dalam 

melakukan bisnis upload video pada aplikasi Babe (baca berita). 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai 

pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Sebagaimana 

salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan 

sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data 

peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin 

sampai pada yang sekecil-kecilnya.
15

 Peneliti hanya fokus terhadap 

pengumpulan-pengumpulan data lapangan baik secara sistematis maupun 

teoritis terkait informasi-informasi dari cara pendaftaran, ketentuan-

ketentuan yang berlaku untuk bermitra dengan BaBe (baca berita), 

sampai dengan hasil yang didapat dari bisnis upload video pada aplikasi 

BaBe (baca berita). 

                                                             
15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2002), hal 117. 
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3. Lokasi Penelitian  

Terkait lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi di kota Ponorogo 

terhadap pengguna yang memiliki akun Babe. Pemilihan lokasi di 

Ponorogo diharapkan mudah dan efisien untuk mengumpulkan data dari 

para pengguna yang kebetulan peneliti juga berdomisili di kota 

Ponorogo. Data ini diambil dari para pengguna yang sudah lama 

berkecimpug di dunia Babe. 

4. Data dan Sumber Data Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berusaha mencari 

sumber data dari para pengguna akun Babe mengenai bisnis upload video 

pada aplikasi BaBe (baca berita) yang dilakukan pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya, terutama mereka yang terlibat dalam pengguna 

jaring internet. Data tersebut adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.
16

 

Yaitu data tentang objek upload video dan data tentang mekanisme 

pengupahan. Dalam hal ini sebagai bukti data konkrit adalah fakta 

mengenai mekanisme bisnis upload video dalam aplikasi 

BaBe/TopBuzz yang diambil dari pernyataan lisan maupun tulisan 

dari pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung (pengguna akun 

Babe/TopBuzz). 

 

                                                             
16

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: UI Press, 1986), 12. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak ketiga 

atau dari pihak yang tidak terlibat secara langsung seperti 

dokumentasi dari sistem bisnis upload video dalam aplikasi 

BaBe/TopBuzz.  

Sumber data merupakan subjek dari data itu didapat, dalam 

penelitian ini data-data diperoleh dari beberapa informan: 

1) Theo Aditya Pradana, Hasyim As’ari, Nur Wahid, dan Juli Wardani 

selaku pengupload video. 

2) Muhammad Irham Firdaus selaku kontributor atau pemilik akun 

BaBe. 

3) Wahyu Ni’am Arrozi dan Aziz Olajuwon sebagai pengguna 

Internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang penulis gunakan 

dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu : 

a. Observasi : Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal 

yang menjadi sumber data.
17

 Penelitian yang melakukan pengamatan 

secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu praktik upload video 

pada aplikasi BaBe/TopBuzz, serta penulis melakukan pencatatan 

secara sistemik terhadap hal yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. Peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap apa-apa 

                                                             
17 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), 175. 
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yang dilakukan oleh pengguna akun BaBe/TopBuzz, meliputi cara 

pendaftaran, mekanisme kerja BaBe/TopBuzz, peraturan-peraturan 

dalam bisnis BaBe/TopBuzz, dan metode pengupahan setelah 

melakukan kerja sama dengan BaBe/TopBuzz. 

b. Wawancara : Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberi jawaban atas pertanyaan.
18

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara terhadap orang-orang yang berkecimpung baik langsung 

maupun tidak langsung dalam bisnis BaBe/TopBuzz antara lain, 

pengguna akun BaBe/TopBuzz, pengguna internet yang sering 

mengunjungi akun BaBe/TopBuzz, dan pengguna Internet. 

c. Dokumentasi : Metode pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berisi tentang arsip-arsip berupa beberapa buku yang 

berkaitan dengan pendapat, teori, dalil, hukum, dan lainnya yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Metode dokumentasi sangat penting adanya dalam penelitian kali ini. 

Peneliti melakukan dokumentasi terhadap data-data yang ada dalam 

fitur online internet dari para pengguna akun BaBe/TopBuzz atau 

pengguna internet untuk mendapatkan kevalidan data dalam proses 

penelitian. Data dan dokumetasi yang dimaksud adalah berupa foto-

                                                             
18 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 135.  
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foto maupun screenshot kamera dari apa saja yang dilakukan oleh 

para pengguna dalam melakukan bisnis BaBe/TopBuzz. 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing : Pemeriksaan kembali data terutama dari segi kelengkapan, 

kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang 

lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.
19

 Dalam penelitian 

ini, penulis mengumpulkan semua data mengenai bentuk kerja dan 

metode pengupahan yang ada pada bisnis online BaBe/TopBuzz. 

b. Organizing : Pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun 

skripsi.
20

 Setelah data-data diperoleh, kemudian peneliti menyusun 

secara sistematis sehingga data-data tersebut dapat dipaparkan dalam 

bentuk skripsi. 

c. Penemuan Hasil Data : Menganalisa data dari hasil organizing dengan 

menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, seingga diperoleh 

kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

tepat. Setelah peneliti menyusun data-data yang diperoleh, kemudian 

peneliti menarik kesimpulan sehingga peneliti menemukan hukum 

dari apa yang dilakukan terhadap bisnis online BaBe/TopBuzz. 

 

                                                             
19 Masri Sangarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: Pustaka, 

LP3ES, 2011), 23. 
20

Dedung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam 

Semesta, 2003), 16. 
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7. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif. Di 

mana, penulis mengamati fenomena yang saat ini sedang marak di 

lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang 

ada, sehingga dapat menarik kesimpulan khusus sebagai titik akhirnya. 

Metode deduktif adalah pembahasan yang diawali dengan menggunakan 

kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri 

dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
21

 Dalam penelitian ini terdapat 

tiga pokok permasalahan yang menjadi fenomena masyarakat dalam 

kaitannya dengan bisnis upload video dunia maya pada aplikasi 

BaBe/TopBuzz. Yaitu terkait dengan objek konten yang diunggah, serta 

keterlambatan upah. Kedua pokok permasalah tersebut dikaitkan dengan 

teori hukum Islam dan ditarik kesimpulan secara khusus terkait boleh 

atau tidaknya praktik upload video pada aplikasi BaBe/TopBuzz. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke 

dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah : 

BAB I    : PENDAHULUAN 

  

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan isi dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                                                             
21

Sutisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), 42. 
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telaah pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KONSEP IJA>RAH DALAM HUKUM ISLAM 

  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan masalah ija>rah. Seperti pengertian ija>rah, dasar 

hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, macam-macam 

ija>rah, objek ija>rah, berakhirnya akad ija>rah, serta 

keterlambatan upah dalam Islam. 

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA BISNIS UPLOAD VIDEO 

PADA APLIKASI BABE/TOPBUZZ. 

  

Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi, sekilas 

tentang pelaksanaan praktik video online Babe/TopBuzz, 

metode pengupahan dalam bisnis online Babe/TopBuzz, 

pernyataan dari pengguna internet yang secara tidak 

langsung mengetahui mekanisme kerja dalam bisnis 

Babe/TopBuzz, serta tentang data mengenai kiriman video 

yang sengaja dikirim oleh BaBe/TopBuzz kepada 

kontributor dalam aplikasi BaBe/TopBuzz. 

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

BISNIS UPLOAD VIDEO PADA APLIKASI 

BABE/TOPBUZZ. 

  Bab ini membahas tentang analisa hukum Islam terhadap 
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objek pada bisnis upload video dalam aplikasi 

Babe/Topbuzz, analisa hukum Islam terhadap mekanisme 

pembayaran upah pada bisnis upload video dalam aplikasi 

Babe/Topbuzz, serta analisis hukum Islam terhadap kiriman 

video dari BaBe/TopBuzz kepada contributor dalam aplikasi 

BaBe/TopBuzz (Baca Berita) ? 

BAB V : PENUTUP 

  

Bab terkahir ini memaparkan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis upload video 

pada aplikasi BaBe/TopBuzz. 
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BAB II 

KONSEP IJA>RAH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Ija>rah 

Kata ija>rah diderivasi dari bentuk fi’il “ajara-ya’juru-ajran”. Ajran 

semakna dengan kata al-‘iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan 

juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian ija>rah ialah akad 

atas beberapa manfaat atas penggantian.
1
 

Pengertian ija>rah yang dikemukakan oleh para ulama madhhab 

bervariasi. Menurut ulama H}anafi>yah, ija>rah merupakan akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan 

sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut Ulama 

Ma>liki>yah, ija>rah merupakan nama bagi akad-akad untuk kemafaatan yang 

bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
2
 

Menurut ulama Sha>fi’i>yah, ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang 

mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan 

kebolehan dengan pengganti tertentu.
3
 Sedangkan menurut H}ambali, sewa-

menyewa (ija>rah) adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafaz} 

ija>rah.
4
 

                                                             
1 Qomarul Huda, Fiqh Mu’a>malah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77. 
2 Ibid., 78. 
3 Wahbah al-Zuhaili>, Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 387. 
4 Wahida Vir, “Sewa-menyewa (ija>rah) Membawa Berkah,” dalam 

Https://www.kompasiana.com/wahida4/585bdc6fc022bdfe26762bd4/sewa-menyewa-ijarah-

membawa-berkah, (diakses pada tanggal 08 Agustus 2019, jam 15.01). 

https://www.kompasiana.com/wahida4/585bdc6fc022bdfe26762bd4/sewa-menyewa-ijarah-membawa-berkah
https://www.kompasiana.com/wahida4/585bdc6fc022bdfe26762bd4/sewa-menyewa-ijarah-membawa-berkah
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Jadi ija>rah pada dasarnya merupakan upaya seorang majikan 

(musta’jir) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (a>jir) dan upaya 

seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. Artinya, ija>rah 

adalah akad (transaksi) jasa dengan adanya suatu kompensasi. Akad/transaksi 

kontrak kerja adakalanya merujuk pada manfaat pekerjaan yang dilakukan 

seorang pekerja dan adakalanya merujuk pada jasa pekerja itu sendiri. 

Apabila transaksi tersebut merujuk pada manfaat pekerjaan tertentu maka 

yang menjadi obyek akad (ma’qu>d ‘alayh) adalah manfaat yang dihasilkan 

oleh pekerjaan yang dimaksud. Contoh: mengontrak ahli batik dan desain 

untuk melakukan kerja tertentu, mengontrak tukang celup, pandai besi dan 

tukang kayu. Apabila akad/transaksi merujuk pada jasa seseorang maka 

obyek akad (ma’qu>d ‘alayh)-nya jasa orang yang bersangkutan. Contoh: 

pelayan dan buruh.
5
 

Seorang pekerja adakalanya bekerja untuk orang lain dalam jangka 

waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang 

orang lain dengan honorarium tertentu atau seperti pegawai negeri di setiap 

instansi. Seorang pekerja adakalanya mengerjakan suatu pekerjaan tertentu 

untuk semua orang dengan honorarium tertentu sebagai kompensasi atas 

kerjanya seperti tukang kayu, penjahit, tukang sepatu dan sebagainya. Orang 

pertama disebut pekerja khusus (karena bekerja untuk orang/pihak tertentu 

                                                             
5
 Al Azhar Press Cet ke 2, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al Azhar Press 2010), 105. 
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saja) sementara orang kedua disebut pekerja umum (karena bekerja untuk 

siapa saja).
6
 

B. Dasar Hukum Ija>rah 

1. Dasar hukum atau landasan hukum ija>rah adalah al-Qur’an,dan al-hadi>th. 

Dasar hukum ija>rah dari al-Qur’an adalah QS. al-Baqarah ayat 233: 

إِنو دتُّمۡ  َ  د كُمۡ  اْ أ و ٓ ِضعُوۡ  ت رۡ   أ ن ت سۡ   أ ر  تُم ۡ   إِذ ا س هَّمۡ  كُمۡ   ف َل  ُجى اح  ع ه يۡ  ن َٰ

ا ات ي ٓ مَّ عۡ  تُم بِٱلۡ   ء  ٱع ۗ ُرووِ ۡ  م  ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ  و  ا ت ع ٓ ن ُموۡ   و  هُون  ب ِصيرۡ  اْ أ نَّ ٱَّللَّ  بِم   ٞ  م 

٢٣٣  

Artinya : “Dan jika Kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
7
 

2. QS. al-Qas}as }ayat 26-27 

َقبَقِ   َق اَق ۡ  ٓأ ٰىُهمَق  يَقٰ ِ ۡ  ُ   إِۡحدَق
ِن  ۡٱ َق ۡٔۡ ۡي َق مَق ۡ  َق ۡا َقِويُّي ۡٱَقِمينُ  إِنَّ خَق  َق

 إِنِّٓي أُِ يُد أَقۡن  َق اَق  ٢٦  ۡٱ َق ۡٔۡ
كَق إِۡحدَقى  ۡم َق عَقۡشٗ ا فَقِمۡن  ۡبنَق َقيَّ أُنِكحَق ج   فَقإِۡن أَقۡ مَق نِيَق ِح َق نِي ثَقمَقٰ ن  َقۡأُ  َق

 هَقٰ َقۡيِن عَقلَقٰىٓ أَق
مَق ٓ أُِ يُد أَقۡن أَقشُقَّ عَقلَقۡيكَقَۚ ٱَق َقِ ُدنِٓي إِن شَق ٓءَق  ُ ِعنِدكَق  وَق ِلِحينَق  ِمنَق  ٱَّ   ٢٧  الَّٰ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya "Berkatalah dia 

(Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan 

salah seorang dari kedua anak kuini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukup kan sepuluh tahun maka 

itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 

memberatikamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapati ku termasuk 

orang-orang yang baik".
8
 

 

 

3. Q.S al-T}ala>q ayat 6: 

                                                             
6 Ibid., 106. 
7 Depag RI, Al-Qur’an, dan Terjemahannya, (Semarang: Putra Toha, 1989), 37. 
8
 Depag RI, 388.  



22 
 

 

أۡ  ن  ن كُمۡ  ض عۡ   أ رۡ  ف إِن ٌُهَّ و  عۡ  ت ِمُرواْ ب يۡ   ف   اتُوٌُهَّ أُُجور  إِن      ُرووۡ  و كُم بِم   و 

ىَٰ ۡ   أُخۥِٓضُع ن ًُ ۡ   ف س تُرۡ  تُمۡ  ت ع اس ر   ٦ر 

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan untuk (anak-anak)mu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya.
9
 

Dasar hukum ija>rah menurut al-hadi>th sebagaimana disabdakan 

oleh Rasulullah SAW: 

س هَّم   ًِ و  ُ ع ه ْي هّي  َّللاَّ ِ ص  سُْوُل َّللاَّ ُ ع ْىًُ قا ل  قا ل  ر  ِضي  َّللاَّ ر  ر  ِ اْبِه عُم  : ع ْه ع ْبِدَّللاَّ

يُ ق ْبم  ا ْن يَِّجفَّ عُُرقًُُ  ا ْجر                                 (رواي ابه ماجً)اُْعطُوااال ِجْير 

Artinya: dari Abdullah ibn Umar ra.  Berkata Rasulullah SAW 

bersabda “Berikanlah upah terhadap pekerjaan sebelum kering 

keringatnya” (HR. Ibn Ma>jah)
10 

C. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Akad ija>rah mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut: 

1. Rukun-rukun Ija>rah 

Rukun ija>rah ada empat yaitu s}ighah, muta’a>qidayn (dua pihak 

yang melakukan transaksi), ma’qu>d ‘alayh (manfaat yang 

ditransaksikan), ujrah. 

a. S}ighah, yaitu i>ja>b dan qabu>l 

Yang dimaksud dengan s}ighah transaksi ija>rah adalah sesuatu 

yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta’a>qidayn, yakni 

berupa lafaz} atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafaz} menyewa, 

mempekerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah 

ini kepadamu sebulan dengan bayaran sekian.” Hal ini karena pinjam 

meminjam dengan upah berarti ija>rah. Biasa juga dengan lafaz} “aku 

                                                             
9 Depag RI, 559.. 
10

 Muh}ammad ibn Yazi>d Abu > ‘Abdilla>h al-Qazwayi>, Sunan Ibn Majah Juz.2, (Beiru>t: 

Da>r al-Fikr), 817. 
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berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” 

atau “aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini 

selama sebulan dengan harga sekian.” Kemudian orang yang 

menyewa berkata “aku terima.” Jika muta’a>qidayn mengerti maksud 

lafaz} s}igha, maka ija>rah telah sah apapun lafaz} yang digunakan 

karena Sha>ri’ (pembuat Shari>’ah, Allah atau Rasul-Nya) tidak 

membatasi lafaz} transaksi, tapi hanya menyebutnya secara umum.
11

 

b. Muta’a>qidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) 

Yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada 

dua syarat bagi muta’a>qidayn, yaitu sebagaimana berikut: 

1) Mempunyai hak tas}arruf (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah 

ija>rah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum 

dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. 

2) Keduanya melaksanakan transaksi ija>rah secara suka sama suka. 

Jika terjadi pemaksaan, ija>rah tidak sah.
12

 

c. Ma’qu >d ‘alayh (manfaat yang ditransaksikan) 

Ada lima syarat bagi ma’qu >d ‘alayh, yaitu sebagaimana 

berikut: 

1) Manfaat barang disewakan. 

2) Ija>rah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan 

untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena ija>rah 

                                                             
11 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 316. 
12

 Ibid., 317. 
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tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan 

barangnya tetap ada. 

3) Manfaat pada ija>rah adalah sesuatu yang mubah. 

4) Manfaat barang yang disewakan diperoleh secara hakiki dan 

Sha>r’i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan 

diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau 

menyewakan sesuatu kepada orang jahat. 

5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat 

dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.
13

 

d. Ujrah 

Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa 

sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua dapat 

digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk 

pembayaran dalam ija>rah. Ujrah atau pembayaran harus diketahui 

meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, 

barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang 

dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan 

ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib 

membayar upah yang berlaku, barang yang telah ditetapkan oleh 

orang yang ahli dibidangnya.
14

 

Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu upah yang telah 

disebutkan (ajr musamma>) dan upah yang sepadan (ajr mitsli>). Upah 

                                                             
13 Ibid., 318. 
14

 Ibid. 
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yang telah disebutkan (ajr musamma>) itu syaratnya ketika disebutkan 

harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, 

sedangkan upah yang sepadan (ajr mitsli>) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) 

jika akad ija>rah nya telah meyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. 

Yang menetukan upah tersebut (ajr mitsli>) adalah mereka yang 

mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan 

bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan 

penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam 

menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan 

upahnya.
15

 

Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai 

kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa 

uang atau barang, yang memiliki nilai harta (ma>l) yaitu setiap 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah adalah imbalan yang 

diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi 

di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat 

(imbalan yang lebih baik).
16

 

Syarat-syarat ujrah (upah), ada 2 macam yaitu: 

1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. 
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Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini 

sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan 

hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah, 

“barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah dia 

memberitahu upahnya.” Mengetahui upah tidak sah kecuali 

dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. 

Menurut Abu> H}ani>fah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan 

upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan 

membutuhkan biaya. Sedang menurut Al-S}ahi>ban, hal itu tidak 

disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk 

pelunasan.
17

 

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa pokok 

masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan 

upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan 

upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak 

dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian 

dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat 

status upahnya tidak jelas.
18

 

Ulama Ma>likiyyah, membolehkan menyewa seseorang 

untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan 

pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal itu karena 

sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, sebagaimana 
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menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan 

dan lainnya.
19

 

2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan 

ma’qu>d’alayh (objek akad). 

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan 

ma’qud’alaih (objek akad). Misalkan, ija>rah tempat tinggal 

dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, 

penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian 

dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Ma>liki>yah 

adalah cabang dari riba. Mereka menanggap bahwa adanya 

kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba 

nasi>’ah, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba. 

Penerapan prinsip ini dalam ija>rah adalah bahwa akad ini 

menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai 

dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu 

tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi 

terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka 

terjadilah riba nasi>’ah. Dan kita telah mengetahui bahwa, 

menurut ulama Sha>fi’i>yah, kesamaan jenis saja tidak dapat 

mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh 

menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini.
20
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Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus 

terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika 

pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia 

menempati selama satu bulan, kemudian menyerahkannya 

kepada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat dia 

menanaminya kemudia menyerahkannya pada penyewa, atau 

menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia 

menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka 

ija>rah seperti ini adalah tidak sah. Sebab, syarat ini tidak sesuai 

dengan akad, karena dalam syarat tersebut terdapat manfaat 

lebih unt salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan 

tidak ada imbalannya. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu 

menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad menjadi 

tidak sah. Sedangkan ulama H}anafiyyah dan Ma>liki>yah 

membolehkan ija>rah seperti ini.
21

 

 

 

2. Syarat Ija>rah 

Para pelaku akad ija>rah wajib mengetahui hal-hal yang 

mengakibatkan sah tidaknya akad ija>rah, agar transaksi ija>rah terhindar 

dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan untuk 

melindungi masyarakat dalam transaksi ija>rah. Karena masih banyak 
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dikalangan masyarakat muslim yang tidak memperhatikan aturan-aturan 

dalam bermuamalah.
22

 

Sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerumus pada perbuatan 

yang dilarang agama Islam, dan kemudian akan menimbulkan mad}arat 

bagi diri mereka dan orang lain. Untuk itu wajib bagi pelaku akad ija>rah 

mengetahui syarat-syarat sahnya akad ija>rah, syarat sahnya akad ija>rah 

berkaitan dengan Mu’jir (orang yang menggunakan jasa), musta’jir 

(orang yang memberikan jasa), ma’ju>r (objek transaksi), ujrah (upah), 

S}ighah i>ja>b qabu>l, yaitu: 

a. Mu’jir dan musta’jir ialah telah baligh dan berakal (madhhab al-

Sha>fi’i> dan H}ambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum 

atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan 

hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh 

disewa), maka ija>rahnya tidak sah. 

Berbeda dengan madhhab al-H}ana>fi> dan al-ma>liki 

mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus 

mencapai usia ba>ligh, tetapi anak yang boleh mumayyiz pun boleh 

melakukan akad ija>rah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya. 

b. Mu’jir adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang 

menerima wasiat (wa>s}i) untuk bertindak sebagai wali. 
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c. Ada kerelaan kedua belah pihak mu’jir dan musta’jir yang 

dicerminkan dengan adanya ijab qabu>l.23
 

d. Yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya. Syarat yang 

berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa, bila jasa adalah dalam 

bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat 

dikerjakan dan tidak dilarang agama Islam untuk dikerjakan. Bila 

yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau 

sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara 

tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan oleh agama seperti membunuh 

atau mencuri, maka transaksi tidak sah.
24

 

e. Manfaat yang kaan dinikmati diketahui dengan jelas. Sehingga tidak 

terjadi perselisihan dikemudian hari, jika manfaatnya tidak jelas, 

maka tidak sah. 

f. Manfaat tersebut bukan hal yang dilarang dalam hukum Isam. Oleh 

sebab itu ulama fiqh sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang 

sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuhan), 

tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat 

prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan 

rumah kepada non muslim untuk tempat mereka beribadat.
25

 

D. Macam-Macam Ija>rah 

Dilihat dari segi obyeknya ija>rah dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu: 
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1. Ija>rah ‘ala> al-manfa’ah, yaitu ija>rah yang obyek akadnya adalah 

manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk 

dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ija>rah ini tidak 

dibolehkan menjadikan obyeknya sebagian tempat yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan yang dilarang oleh Shara’.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ija>rah ini 

dinyatakan ada. Menurut ulama H}anafi>yah dan Ma>liki>yah, akad ija>rah 

yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai.
26

 

Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki 

oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus 

dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. 

Sementara itu ulama Sha>fi’i>yah dan H}ana>bilah berpendapat 

bahwa ija>rah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ija>rah 

terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi 

milik barang sejak akad ija>rah terjadi. Karena akad ija>rah memiliki 

sasaran manfaat dan benda yang disewakan, maka pada dasarnya 

penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan 

keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada 

pihak lain sepanjang tidak menganggu dan merusak barang yang 

disewakan.
27
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2. Ija>rah ‘ala> al-a’ma>l, yaitu ija>rah yang objek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad 

ija>rah ini terkait erat dengan upah-mengupah. 

Sedangkan menurut Nasroen Haroen, al-Ija>rah yang bersifat 

pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Al-Ija>rah, menurut para ulama fiqih hukumya 

boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, sopir, 

buruh pabrik dan tukang sepatu. Al-Ija>rah seperti ini ada yang bersifat 

pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang 

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual 

jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh 

pabrik dan sopir. Kedua bentuk al-Ija>rah terhadap pekerjaan ini (buruh, 

tukang dan pembantu) menurut ulama fiqih hukumnya boleh (mubah). 

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka 

seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi 

tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan 

bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya bukan 

karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti 

rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, 

maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.
28

 

E. Objek Ija>rah 
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Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat 

berikut ini: 

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah 

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa). 

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut Sha>ra’  bukan hal yang dilarang (dih}aramkan). 

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu 

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
29

 

Menurut Imam Sha>fi’i, waktu manfaat atas barang sewaan harus 

jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Ia mencontohkan “apabila seseorang 

menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad per bulan, maka transaksi 

sewa tersebut mengalami ketidak jelasan dan dipandang batal. Oleh sebab 

itu, untuk keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan. 

Berbeda dengan Imam Sha>fi’i, Jumhur Ulama’ berpendapat lebih 

menekankan pada aspek kejadian rilnya. Maka akad di atas dipandang sah 

dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan pembayaran. 
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Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap sah meski 

tanpa ada akad lagi.
30

 

Di dalam ija>rah (sewa), akad tidak membolehkan adanya fasakh 

pada salah satu pihak, karena ija>rah merupakan akad pertukaran, kecuali 

bila didapati hal-hal yang diwajibkan fasakh (batal). Ija>rah akan menjadi 

batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut: 

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan 

penyewa. 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan karena baju yang diupahkan untuk 

dijahitkan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang akadnya, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan. 

5. Menurut H}anafi>yah, boleh terjadi fasakh (batal) dari salah satu pihak 

seperti yang menyewakan toko untuk dagang kemudian dagangannya 

ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakh sewaan itu.
31

 

Jika ija>rah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 

barang sewaan, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada 
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pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan 

untuk menghilangkan.
32

 

F. Berakhirnya Akad Ija>rah 

Ija>rah akad sering digunakan kebanyakan masyarakat akan tetapi 

terkadang manusia sering kali berubah-ubah dalam bertindak. Dan dalam 

bermuamalah kita boleh membatalkan dan mengakhiri akad ija>rah apabila 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa. 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya. 

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk 

dijahitkan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

5. Menurut H}anafiyyah boleh batal ija>rah dari salah satu pihak. Seperti 

yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 

dicuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu. 

6. Menurut Imam Ma>liki, Sha>fi’i, dan Ah}mad, transaksi ija>rah harus 

dihadiri dan diketahui kedua belah pihak. Masing-masing tidak bisa 
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membatalkan secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti 

barang yang disewa mengandung cacat.
33

 

Jika salah satu muta’a>qidain meninggal dunia ija>rah  tidak batal 

karena ia merupakan transaksi yang mengikat. Selain itu barang yang 

ditransaksikan masih ada. Menurut H}anafiyyah jika seorang yang 

melaksanakan transaksi untuk dirinya sendiri ijarah batal karena 

kematiannya dan jika untuk orang lain maka tidak batal karena posisinya 

seperti wakil atau orang yang menerima wasiat. Ibnu Taimiyah mendukung 

pendapat yang menyatakan bahwa ijarah tidak batal karena kematian orang 

yang menyewa jika ia memberikan haknya pada ahli waris.  

G. Keterlambatan Upah dalam Islam 

Dalam Al-Qur’an Q.S al-T}ala>q ayat 6 dijelaskan bahwa : 

أۡ  ن  ن كُمۡ  ض عۡ   أ رۡ  ف إِن ٌُهَّ و  عۡ  ت ِمُرواْ ب يۡ   ف   اتُوٌُهَّ أُُجور  إِن      ُرووۡ  و كُم بِم   و 

ىَٰ ۡ   أُخۥِٓضُع ن ًُ ۡ   ف س تُرۡ  تُمۡ  ت ع اس ر   ٦ر 

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan untuk (anak-anak)mu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.
34

 

Kemudian Rasulullah juga bersabda : 

س هَّم   ًِ و  ُ ع ه ْي هّي  َّللاَّ ِ ص  سُْوُل َّللاَّ ُ ع ْىًُ قا ل  قا ل  ر  ِضي  َّللاَّ ر  ر  ِ اْبِه عُم  :ع ْه ع ْبِدَّللاَّ  

يُ ق ْبم  ا ْن يَِّجفَّ عُُرقًُُ  ا ْجر                                 (رواي ابه ماجً)اُْعطُوااال ِجْير 

Artinya: dari Abdullah ibn Umar ra.  Berkata Rasulullah SAW bersabda 

“Berikanlah upah terhadap pekerjaan sebelum kering keringatnya” (HR. 

Ibn Ma>jah)
35
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Maksud h}adi>th ini Rasulullah mengibaratkan jarak waktu antara 

upah dengan selesainya pekerjaan adalah agar tidak menunda untuk 

diberikan gajinya. Karena menangguhkan gaji pekerja tanpa alasan yang 

syar’i adalah sebuah kez}aliman. Hal ini tidak ada alasan untuk tidak 

membayar upah apabila pekerjaan yang telah selesai dikerjakan  oleh 

pekerja.
36

 

Para ulama menganggap menunda pembayaran dan gaji pekerja 

setelah pekerjaan selesai termasuk dosa besar. Diantara bentuk 

kez}alimannya adalah tidak memberikan hak pekerja yang mana pemberian 

upah harus mencakup dua hal yakni adil dan mencukupi. Seorang pekerja 

berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya maka 

jika terjadi penundaan gaji kerja hal tersebut melanggar prinsip keadilan 

dalam islam. Selain ketepatan pengupahan keadilan juga dilihat dari jumlah 

upah yang diterimanya. Upah dalam islam diartikan sebagai hak pekerja 

yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha kepada pemilik tenaga kerja 

yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Umat Islam diberi 

kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan. Dengan begitu unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama 

yang patut dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Kompensasi yang 

berupa upah boleh dibayarkan tunai dan boleh juga tidak karena upah bisa 

dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Pemberian upah diberikan dengan 
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suatu tempo harian hingga bulanan.  Dalam hal ini kelayakan upah dianggap 

penting karena akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja dan 

memberikan rasa ketenangan dalam menjalankan tugas.
37

 

Penjelasan diatas menerangkan bahwa para Ulama menegaskan 

bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak boleh ditunda karena hal 

itu akan memberatkan pekerja tersebut. Sebaiknya upah sebagaimana 

dimaksud harus segera dibayarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 
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BAB III 

PRAKTIK BISNIS UPLOAD VIDEO DALAM APLIKASI 

BABE/TOPBUZZ (BACA BERITA) 

 

A. Selayang Pandang tentang Aplikasi Babe/TopBuzz 

1. Sejarah BaBe/TopBuzz 

Sebagian besar orang pasti memiliki smartphone. Dimana 

smartphone adalah sebuah alat yang canggih yang bisa digunakan untuk 

membantu pekerjaan manusia. Beberapa fungsi diantaranya adalah 

menelfon, mengirim pesan, dan mencari informasi. Mengingat kebutuhan 

manusia yang diera percepatan ini sangat memprioritaskan manusia 

tersebut untuk menggunakan smartphone. Terutama saat menggali 

informasi harian dalam hitungan waktu yang singkat. 

Aplikasi BaBe adalah salah satu aplikasi layanan informasi yang 

cepat dan update serta responsif yang sangat cocok untuk memenuhi 

kebutuhan informasi harian setiap orang. Aplikasi BaBe ini merupakan 

salah satu platform yang didesain secara khusus oleh developer 

perusahaan tersebut untuk menarik minat pembaca. Pada umumnya kita 

hanya terpaku pada beberapa browser dalam internet, namun BaBe 

menyediakan hanya khusus informasi-informasi dengan berbagai 

kategori.
1
 

BaBe ini sebenarnya adalah kepanjangan dari “Baca Berita”, 

sehingga tim dari BaBe mengistilahkan dengan kata yang sederhana yaitu 

                                                             
1 Fadilah Indra Reza, “Pengertian dan Maksud dari Apa Itu Babe News Indonesia”, 

dalam https://www.kobbom.com/apa-itu-babe-news/, (Diakses 15 Juni 2019 jam 19:30 WIB). 

https://www.kobbom.com/apa-itu-babe-news/
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BaBe. Jika pada umumnya konten berita pada sebuah perusahaan hanya 

dibuat dan dipublikasikan oleh karyawan-karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan tersebut, namun tidak dengan BaBe ini. BaBe mengajak 

setiap elemen masyarakat yang mempunyai hobi atau ahli dalam menulis 

untuk ikut serta dan terlibat dalam penulisan artikel BaBe. Dalam hal ini 

pihak-pihak yang terlibat tersebut, disebut dengan istilah kontributor 

BaBe. Data terakhir pada bulan juni 2017 jumlah kontributor yang ikut 

serta dalam kepenulisan artikel BaBe sudah mencapai 65.290 orang. 

Sehingga bisa dibayangkan jika masing-masing kontributor menuliskan 

satu artikel dalam setiap harinya.
2
 

2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Bisnis Video BaBe/TopBuzz 

a. BaBe/TopBuzz 

BaBe/TopBuzz adalah sebuah perusahaan yang membentuk 

sebuah sistem berbasis aplikasi atau owner dari perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa upload video. Sebagai perusahaan pencari profit, 

TopBuzz adalah aplikasi yang paling banyak diminati oleh kalangan 

muda.Karena TopBuzz dianggap bisa menjadi alternatif terbukanya 

peluang usaha dibidang online. Selain itu TopBuzz juga menawarkan 

kemudahan mekanisme penggunaan hingga dapat mendapatkan profit 

yang optimal. 

 

 

                                                             
2
Ibid 
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b. Kontributor 

Kontributor adalah seseorang yang memiliki akun aplikasi 

BaBe/TopBuzz, dimana akun tersebut berguna sebagai wadah dalam 

mekanisme usaha dibidang upload video. Kontributor disini adalah 

sebagai pihak kedua dimana tugas dari kontributor sendiri adalah 

perantara yang mengupload video setelah dikirimkan oleh pihak 

pertama yaitu BaBe/TopBuzz. Semakin banyak video yang diupload 

semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh kontributor. Selain 

itu juga dapat meningkatkan kualitas akun yang dimilikinya.
3
 

c. User  

User adalah pengguna internet yang mayoritas hanya 

berkedudukan sebagai pengunjung situs website. Di mana mereka 

hanya memiliki hak akses untuk mengunjungi situs BaBe/TopBuzz 

untuk sekedar melihat video yang diupload oleh kontributor. Jadi 

kedudukan user disini adalah sebagai pihak ketiga yang hanya bisa 

menonton, menyukai, dan memberi komentar atas video yang 

diupload oleh kontributor.
4
 

3. Aplikasi BaBe/TopBuzz 

a. Sekilas tentang BaBe/TopBuzz 

TopBuzz adalah sebuah aplikasi milik BaBe yang berfungsi atau 

digunakan untuk melihat konten-konten video yang unik yang 

                                                             
3 Muhammad Irham Firdaus, tenaga pendidik kampus swasta, Hasil Wawancara, 

Ponorogo, 24 Juni 2019. 
4 Theo Aditya Pradana,  Karyawan Kampus Negeri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 

2019. 
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diupload oleh kontributor. TopBuzz adalah sebuah platform yang 

memungkinkan pembuat konten mendistribusikan konten video 

mereka dan memungkinkan untuk pengguna internet melihat secara 

langsung produk-produk video yang mereka minati. Mekanisme yang 

digunakan adalah dengan mencocokan durasi konten video yang 

kontributor upload dengan pemirsa yang tertarik dalam hitungan 

detik. Penyedia konten-konten tersebut adalah seperti CNN, USA 

TODAY, HUFFPOST, dan MASHABLE, dan kepribadian internet 

yang populer disitus yang menggunakan platform ini.
5
 

b. Monetasi Video TopBuzz 

Monetasi berasal dari kinerja konten yang dipublikasikan, yang 

hampir sama dengan sebagian besar platform lainnya. TopBuzz dapat 

menjadi sumber pendapatan alternatif bagi pembuat konten yang telah 

melihat saluran youtube mereka di monetasikan. Perusahaan 

mengatakan monetasi yang ada dalam aplikasi TopBuzz CPM (cost 

per mhile) yang tinggi atau dalam istilah Indonesia disebut biaya per 

seribu. Video yang dibuat kontributor dapat disinkronkan dengan 

posting sejarah dari saluran Youtube atau Facebook.
6
 

Jika kontributor mencari cara untuk memonetasi video, 

TopBuzz bisa menjadi pilihan untuk dipertimbangkan. Program 

pembuat TopBuzz menggunakan algoritma rekomendasi dan 

                                                             
5TopBuzz Menawarkan Model Bisnis Baru Untuk Pembuat Konten Video, dalam 

https://ind.climathonboston.com/topbuzz-offers-new-business-model-for-video-content-creators-

34, (diakses 15 Juni 2019 jam 19:40 WIB). 
6
 Nur wahid, Penyiar Radio Swasta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2019. 

https://ind.climathonboston.com/topbuzz-offers-new-business-model-for-video-content-creators-34
https://ind.climathonboston.com/topbuzz-offers-new-business-model-for-video-content-creators-34
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kecerdasan buatan untuk mendistribusikan konten video kepada hal 

layak yang ditargetkan. Perusahaan tersebut telah bermitra dengan 

penyedia konten yang terkemuka untuk memberikan umpan berita 

yang dipersonalisasi, video viral, GIFT dan lainnya.
7
 

c. Cara Daftar Akun TopBuzz 

Untuk bisa mendapatkan penghasilan dari aplikasi tersebut 

kontributor harus memiliki akun TopBuzz dahulu. Cara untuk daftar 

dalam aplikasi ini sangat mudah dan sederhana.Seperti yang 

disampaikan oleh mas Muhammad Irham Firdaus : 

Buka halaman https://babe.topbuzz.com pada browser, 

kemudian calon kontributor dapat mendaftarkan diri 

menggunakan akun Facebook, Twitter, Google atau alamat 

Email, setelah punya akun TopBuzz calon kontributor harus 

mencatat link media ID pada akun TopBuzz yang dimilikinya. 

Cara melihat link media ID adalah dengan klik foto profil 

TopBuzz, maka akan muncul link yang berisi media ID nya, 

langkah selanjutnya jangan lupa untuk mengcopy link media ID 

nya, kirim data diri dan link media ID calon kontributor ke link 

spreadsheet yaitu http://bit.ly/2F9jxHp . Setelah semua step 

tersebut dilakukan, maka tinggal menunggu pihak TopBuzz 

menghubungi calon kontributor tersebut. Pihak TopBuzz akan 

menjelaskan sistem kerja agar video yang dikirim sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 8

 

 

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa 

kontributor harus memiliki akun email  terlebih dahulu yang 

fungsinya sebagai identitas dari pada kontributor sendiri yang 

nantinya akan berkesinambungan dengan mekanisme pekerjaan yang 

harus dilakukan. Biasanya pihak BaBe/TopBuzz selalu mengirimkan 

                                                             
7 Ibid 
8
 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 

https://babe.topbuzz.com/
http://bit.ly/2F9jxHp
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konten-konten video melalui media email kontributor sebagai bentuk 

kerjasama antara keduanya. Selain itu sesudah memiliki email, 

kontributor harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat 

oleh BaBe/TopBuzz.
9
 

d. Cara Upload Video di TopBuzz 

Seperti yang disebutkan di awal, calon kontributor bisa 

mendapatkan penghasilan untuk setiap video yang diupload ke 

Topbuzz. Akan tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah calon 

kontributor hanya boleh mengupload video jika sudah dihubungi oleh 

pihak TopBuzz, dan mendapatkan akses ke spreadsheet. Cara upload 

video antara lain sebagai berikut: 

1) Pada akun TopBuzz milik kontributor, klik menu content. Lalu 

pilih menu post video. Kemudian calon kontributor diberikan hak 

akses untuk memilih video yang akan diupload ke TopBuzz. 

Video yang diupload memiliki durasi minimal 30detik dan 

maksimal 1menit 30detik. 

2) Langkah berikutnya setelah proses upload selesai, kontributor 

diwajibkan memberi judul yang sesuai dengan video yang 

diupload.  

3) Selain judul, kontributor juga bisa mengubah cover video dengan 

cara klik cover, lalu pilih bagian video yang menurut kontributor 

yang menarik dan cocok untuk dijadikan cover. Belum sampai 

                                                             
9 Hasil Observasi, Ponorogo, 03 Agustus 2019. 
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disini, tugas kontributor selanjutnya adalah harus menyimpan 

video tadi kedalam sebuah draft dengan cara pilih save as draft. 
10

 

4) Begitu draft video tersebut tersimpan, klik edit lalu copy link 

yang tertera dalam addres bar. 

Mungkin proses ini terlihat sulit, namun bagi sebagian orang 

yang sudah sering berkecimpung dibalik layar TopBuzz ini dirasa 

mudah dalam hal mengupload video. Karena mereka sudah terbiasa 

dalam memposting judul dengan tagline yang menarik sehingga 

mampu mendapatkan jumah penonton yang banyak. 

B. Bisnis Upload Video BaBe/TopBuzz 

1. Objek pada Bisnis Upload Video dalam Aplikasi BaBe.  

a. Konten Video yang Diperbolehkan dalam TopBuzz 

Perusahaan TopBuzz tidak membatasi para penggunanya yang 

berkunjung dalam situs mereka untuk sekedar melihat konten-konten 

yang tersedia. Hal ini dikarenakan TopBuzz membebaskan pengguna 

dari segala usia untuk bisa melihat video-video menarik mereka. 

Adapun video-video yang ditampilkan dalam situs TopBuzz dan 

sering mendapatkan perhatian dari banyak kalangan, seperti yang 

disampaikan oleh mas Theo Aditya Pradana, “kriteria atau syarat 

tertentu ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni konten-konten yang 

diperbolehkan atau yang disepakati dalam upload video ini antara lain 

konten-konten yang bersifat positif bisa video humor, video-video 

                                                             
10

 Theo Aditya Pradana,  Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2019. 
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edukasi, kejadian viral, kejadian menarik, tips, olahraga, gaya hidup, 

game, dan yang lainnya.”
11

 

Apa yang disampaikan oleh informan tersebut, menggambarkan 

bahwa TopBuzz sangat memberikan ruang positif kepada para 

kontributor untuk mengupload konten-konten yang bersifat inspiratif. 

Senada dengan yang disampaikan oleh narasumber di atas bahwa 

sanya ada beberapa poin penjabaran dari beberapa elemen video yang 

boleh dipublikasikan dalam video BaBe/TopBuzz menurut keterangan 

dari mbak Juli Wardani beberapa video tersebut antara lain adalah : 

Video singkat lucu yaitu orang lucu, bayi lucu, binatang yang 

melakukan hal-hal lucu, serta kejadian lucu lainnya. Video 

singkat tarian atau dancer yaitu video tarian atau dancer adalah 

sebuah tarian modern atau masa kini yang merupakan hasil 

kreasi yang sifatnya hanya untuk mencari popularitas dengan 

menciptakan rangkaian gerak yang mengikuti perkembangan 

zaman. Pada umumnya gerakan tari yang dimunculkan hanya 

digemari oleh kalangan muda. Cuplikan singkat dan lucu dari 

sebuah filmadalah sebuah tampilan yang diambil dari sebuah 

film atau gambar visual lainnya. Pada umumnya cuplikan 

tersebut diambil dari sebuah sistem operasi atau perangkat 

komputer yang secara khusus mengambil cuplikan-cuplikan 

menarik dari sebuah film.Diharapkan cuplikan tersebut mampu 

menarik perhatian khalayak ramai.
12

 

 

Adapun selain itu kontributor lain seperti mas Muhammad 

Irham Firdaus memiliki contoh lain dalam hal upload video yang 

diperbolehkan dalam bisnis BaBe/TopBuzz yang disampaikan dalam 

kutipan berikut : 

Konten humor buatan sendiri yaitu perilaku yang cenderung 

dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira dan memicu 

                                                             
11 Ibid., 
12

 Juli Wardani, Pekerja Perusahaan Swasta,Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2019. 
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gelak tawa. Kelucuan sebuah humor dapat disebabkan oleh 

beberapa hal seperti, kelakuan para pelaku, kejadian yang umum 

tetapi diplesetkan, kritik terhadap keadaan, kebodohan, 

kesalahpengertian, benturan antar budaya, dan lain-lain. Video 

berisi hal ekstrim, mengejutkan, dan diluar nalar manusia 

yaitusuatu video yang didalamnya berisi tentang aktivitas yang 

tergolong beda dari kegiatan pada umumnya. Biasanya konten 

ekstrim ini menampilkan aksi-aksi yang seru yang dilakukan 

oleh seseorang atau golongan yang profesional dalam ahlinya 

masing-masing dalam menampilkan kebolehannya.Diharapkan 

konten ini mampu menarik ketegangan penonton.
 13

 

 

Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa rangkuman video-

video yang disebutkan adalah video yang dapat memicu adrenalin 

sekaligus mengundang kekaguman bagi siapa yang menontonnya. 

Video yang demikian ini dapat mengundang penonton secara otomatis 

dengan jumlah yang sangat banyak serta dapat mendatangkan 

keuntungan bagi kontributor sendiri.
14

 Mas Muhammad Irham Firdaus 

juga menambahkan beberapa contoh lain terkait video-video yang 

boleh dipublikasikan antara lain : 

Video kejadian viral adalah sebuah konten yang sangat erat 

hubungannya dengan dunia internet, karena konten viral ini 

menggambarkan sesuatu yang sangat cepat dan menjadi populer 

dikalangan pengguna internet dengan cara mempublikasikan 

atau mengirim email kepada orang-orang misalnya, foto, video, 

atau cuplikan informasi-informasi lainnya. Video tips dan 

menarik adalah sebuah karangan yang berbentuk video dalam 

hal uraian tentang bagaimana tata cara atau langkah-langkah 

operasional dalam melakukan atau membuat sesuatu. Konten 

yang dibuat disajikan dengan ringan sederhana dan bahasa yang 

populer, serta menggunakan kalimat-kalimat yang mudah 

dipahami oleh siapa saja yang menontonnya. Konten tips ini 

pada umumnya diberikan berdasarkan pengetahuan atau 

pengalaman. Video entertain yaitu segala sesuatu baik yang 

berbentuk kata-kata, tempat, benda, maupun perilaku yang dapat 

                                                             
13 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
14 Hasil Observasi, Ponorogo, 03 Agustus 2019. 



48 
 

 

menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah ataupun sedih. 

Hiburan dari sebuah entertain bersifat subjektif, tergangtung 

pada penikmatnya. Apabila subjek tersebut merasa terhibur 

terhadap sesuatu hal, maka hal itu dapat dikatakan suatu 

hiburan.
 15

 

 

Salah satu ciri video yang menguntungkan bagi pihak TopBuzz 

dan pihak kontributor adalah video yang menghibur. Menghibur disini 

bisa dikatakan sebagai video yang menarik serta positif, serta dapat 

mendatangkan manfaat bagi siapa saja yang melihatnya. Bagi mereka 

yang berpengalaman menjadi kontributor memberikan video dengan 

konten positif merupakan salah satu kepuasan sendiri karena mereka 

dapat memenuhi tuntutan pasar bagi pengunjung aplikasi 

BaBe/TopBuzz.
16

 Contoh-contoh lain juga ditambahkan oleh mas 

Muhammad Irham Firdaus yaitu : 

 

Ada lagi video-video yang lain diantaranya, musik, film, opera, 

drama, permainan, olahraga, dan sebagainya. Video olahraga 

adalahsebuah video yang didalamnya memuat berbagai bentuk 

aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan 

gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani contoh, olahraga-olahraga 

tersebut adalah sepakbola, renang, basket, baseball, voli, 

marathon, lompat indah, dan masih banyak lagi.
 17

 

 

Jenis-jenis video yang disampaikan oleh mas Muhammad Irham 

Firdaus merupakan sebuah video sekaligus pedoman dan peraturan 

yang harus ditaati bagi siapa saja yang menjadi kontributor. Dalam hal 

upload video pihak BaBe/TopBuzz sangat menyarankan bahwa 

                                                             
15 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
16 Hasil Observasi, Ponorogo, 03 Agustus 2019. 
17

 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
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kontributor harus mengupload video seperti tema di atas agar dapat 

mendapatkan keuntungan yang banyak.
18

 

Hal ini juga didukung kuat oleh pernyataan mas Hasyim As’ari 

bahwa video-video lain yang boleh diupload menurut pengalamannya 

adalah :  

Video lifestyle atau gaya hidup adalah sebuah video yang berisi 

tentang kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah 

tergatung pada zaman atau keinginan seseorang untuk merubah 

gaya hidupnya. Gaya hidup ini bisa dilihat dari cara berpakaian, 

kebiasaan, dan penampilan sehari-hari. Gaya hidup ini bisa 

dimulai relatif tergantung penialian dati orang yang 

melihatnya.Gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan juga bisa 

dijadikan hal tabu. Contoh gaya hidup baik adalah, makan, 

istirahat secara teratur, dan memenuhi kebutuhan olahraga. 

Contoh gaya hidup tidak baik adalah, berbicara tidak sepatutnya, 

makan disembarang tempat, membuang sampah tidak pada 

tempatnya, kencing sembarangan, dan masih banyak lagi. Video 

permainan atau game yaitu permainan yang menggunakan 

media elektronik atau media non elektronik yang merupakan 

sebuah hiburan yang dibuat semenarik mungkin agar para 

pemainnya bisa mendapatkan sesuatu dari dalam permainan 

tersebut. Bermain game juga merupakan salah satu sarana 

pembelajaran dan edukasi untuk mendekatkan para pemainnya 

agar peka terhadap apa yang diperhatikannya.
 19

  

Video berisi konten edukasi merupakan video yang sangat 

inspiratif bagi para penontonnya. Semakin konten tersebut memiliki 

nilai edukasi yang tinggi semakin banyak pula penonton yang akan 

menontonnya. Mereka akan selalu menanti video-video yang bernilai 

edukasi tinggi. Secara tidak langsung maupun langsung video bernilai 

edukasi akan memberikan ruang positif bagi kontributor maupun 

                                                             
18 Hasil Observasi, Ponorogo, 03 Agustus 2019. 
19 Hasyim As’ari, tenaga pendidik di sekolah swasta, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 

Juli 2019. 
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pengunjung.
20

 Hal lain juga disampaikan oleh mas Hasyim As’ari 

tentang video-video yang dapat dimuat dalam aplikasi BaBe/TopBuzz 

yaitu : 

Video tentang makanan yaitu sebuah konten yang berisi tentang 

berbagai macam kuliner yang ada diseluruh penjuru dunia. 

Biasanya konten kuliner ini menyajikan makanan-makanan yang 

tergolong unik dan menarik dan diharapkan mampu menarik 

perhatian masyarakat yang melihatnya.Konten ini sangat disukai 

oleh berbagai kalangan karena konten ini secara tidak langsung 

mampu memperkenalkan kuliner-kuliner dari penjuru dunia 

hanya dengan menontonnya melalui ponsel. Video tentang 

teknologi yaitu sebuah konten yang menyediakan ilmu 

pengetahuan tentang bagaimana cara mempelajari keterampilan 

dalam menciptakan suatu alat, metode pengolahan, dan ekstrasi 

benda, untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan 

pekerjaan manusia sehari-hari. Biasanya konten ini mengulas 

tentang kecanggihan teknologi di masa kini yang diciptakan 

oleh manusia seperti handphone, komputer, televisi, smartwatch, 

dan lain-lain. Video otomotif, dan lain-lain yaitu sebuah konten 

yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

mesin kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Otomotif 

memiliki berbagai cabang ilmu yang lebih spesifik mengenai 

bagian-bagian sistem yang terdapat pada kendaraan bermotor. 

Contohnya, motor, mobil, teknik memperbaiki, sparepart, mesin, 

dan lain-lain.
 21

 

b. Konten yang Dilarang dalam BaBe/TopBuzz 

Dalam bisnis BaBe/TopBuzz sangat memperhatikan hal-hal 

yang bersifat sensitif yang bertujuan untuk meminimalisir adanya hal-

hal yang tidak diinginkan. TopBuzz memberikan peraturan yang 

sangat ketat terkait dengan video-video yang tidak boleh diupload 

dalam bisnis BaBe/TopBuzz. Hal ini dapat dibuktikan seperti halnya 

                                                             
20 Hasil Observasi, Ponorogo, 03 Agustus 2019. 
21

 Hasyim As’ari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 Juli 2019. 
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yang disampaikan oleh narasumber yaitu mas Nur Wahid
22

, “iya ada 

mas, jadi kalau untuk syarat dan ketentuan untuk bisnis tersebut juga 

meliputi yang tidak mengandung pornografi, kemudia syara’, 

kekerasan dan juga yang buruk-buruk itu mas.”
23

 Selain itu menurut 

pengupload video yang bernamamas Theo Aditya Pradana 

menjelaskan terkait video yang tidak diperbolehkan
24

, “Dan yang 

tidak diperbolehkan adalah video-video yang mengandung konten 

negatif yaitu memancing hasrat banyak orang seperti konten seksual, 

kekerasan, sara, dan lain sebagainya.” 

Adapun uraian dari video-video yang tidak boleh diupload 

dalam aplikasi BaBe/TopBuzz diantaranya adalah : 

1) Konten seksual  

TopBuzz bukanlah tempat atau platform untuk konten-konten 

yang bersifat seksual atau pornografi. Pihak-pihak dari TopBuzz 

akan cepat mendeteksi bahwa konten yang berbau pornografi 

tersebut dari judul, tag, deskripsi, serta visual video, sehingga akan 

langsung memberikan peringatan sekaligus memblokir konten 

video tersebut.
25

 

2) Konten Kekerasan 

Konten kekerasan ini biasanya meliputi beberapa unsur 

antara lain menyeramkan, memicu keterkejutan, mengandung 

                                                             
22 Nur wahid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2019. 
23 Ibid., 
24 Theo Aditya Pradana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2019. 
25

 Hasyim As’ari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 Juli 2019. 
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sensasi, dan kurang sopan. Video ini tidak boleh diupload karena 

dapat mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan 

tertentu. Jika video dalam bentuk berita, harus dijelaskan deskripsi 

yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman terhadap penonton yang 

melihatnya.
26

 

3) Konten yang Mengandung Kebencian 

Yang dimaksud konten kebencian adalah sebuah konten yang 

menumbuhkan kebencian terhadap suatu individu, kelompok, ras, 

etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, atau 

orientasi seksual tertentu. 

4) Spam atau Menyesatkan 

Yang dimaksud spam adalah suatu konten yang disengaja 

saat memberi judul, tax, deskripsi, dan gambar mini yang 

menyesatkan hanya untuk menarik penonton. 

5) Konten yang Berbahaya dan Ancaman 

TopBuzz akan menindak tegas perilaku seperti penindas, 

mengancam, melecehkan, mengintimidasi, melanggar privasi. 

Sedangkan konten yang berbahaya akan dihapus atau diblokir oleh 

pihak TopBuzz.
27

 

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara kepada 

pengguna internet yang dalam hal ini adalah orang biasa yang tidak 

memiliki kedudukan apapun untuk mengakses lebih di aplikasi 

                                                             
26 Ibid., 
27

 Ibid., 
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BaBe/TopBuzz. Karena posisi pengguna internet tersebut menurut 

penulis juga penting adanya sebagai validitas data terkait kebenaran 

konten video yang tidak diperbolehkan dalam video BaBe/TopBuzz. 

Salah satunya adalah yang bernama mas Wahyu Ni’am Arrozi 

sebagaimana yang disampaikan berikut ini :  

Menurut saya begini mas, seperti pengalaman yang sudah-sudah 

waktu saya buka-buka internet di hp saya juga sering masuk ke 

halaman TopBuzz, saya juga suka menonton video-video yang 

lucu karena saya suka hiburan. Tapi disisi lain sering kali saya 

menemukan video-video yang tidak boleh diupload atau 

dipublikasikan. Seperti video kekerasan, pornografi, bully, 

seksual, spam, kebencian. Seharusnya video tersebut harus 

sudah difilter oleh pihak TopBuzz.
28

 

 

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa dari semua video 

yang diupload dalam aplikasi BaBe/TopBuzz memiliki nilai positif 

bagi para penontonnya. Seringkali beberapa narasumber termasuk mas 

Wahyu Ni’am Arrozi menemukan beberapa video yang mengandung 

unsur negatif seperti video kekerasan, pornografi, bully, sara, dan lain 

sebagainya.
29

 

Hal ini juga disampaikan oleh mas Aziz Olajuwon sebagaimana 

kutipan berikut : “gini mas, saya itu sering menemukan video-video 

yang tidak bagus contohnya pornografi, kekerasan, tawuran, 

pembunuhan juga ada, pokonya banyak mas.”
30

 

                                                             
28 Wahyu Ni’am Arrozi, Mahasiswa Kampus Negeri,Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 

Juli 2019. 
29 Hasil Observasi, Ponorogo, 03Agustus 2019. 
30 Aziz Olajuwon, Mahasiswa Kampus Negeri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Juli 

2019. 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa narasumber di atas 

baik itu kontributor langsung maupun pengguna internet mempunyai 

pendapat yang sama bahwa memang benar adanya terkait konten-

konten yang tidak diperbolehkan untuk beredar luas di dunia maya. 

Jika ini terjadi maka bisa memicu hal-hal negatif yang tidak 

diinginkan.
31

 

2. Mekanisme Pembayaran dalam Bisnis Video Babe/TopBuzz 

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan segala bentuk 

tindakan manusia. Bahkan dalam hal tolong menolong pun Islam juga 

mengatur hal demikian. Karena manusia adalah makhluk sosial yang 

tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.
32

 Dalam hal usaha pun Islam 

sangat memperhatikan bagaimana syarat dan ketentuan yang harus 

dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Bahkan baginda nabi Muhammad 

SAW pun juga merupakan seorang yang ahli dalam hal usaha 

dagang.Tentu, hal ini melibatkan berbagai kalangan untuk melakukan 

kerjasama di dalamnya. 

Hal serupa juga banyak dijumpai pada bisnis jasa di era modern ini. 

Perbedaannya adalah terletak pada media-media yang digunakan. Sistem 

kerjasama di era globalisasi ini menuntut manusia untuk melakukan 

kerjasama secara lebih efisien dengan memanfaatkan media-media yang 

ada. Salah satu media yang digunakan  adalah media internet, karena 

banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Mulai melakukan jual-beli, 

                                                             
31 Hasil Observasi, Ponorogo, 03 Agustus 2019. 
32

 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
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lelang, bisnis, dan kegiatan-kegiatan transaksi yang lainnya.
33

 Lebih 

mudahnya lagi, para pihak yang melakukan perserikatan di era 

globalisasi seperti ini tidak harus bertatap muka secara langsung. Pihak-

pihak tersebut hanya melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di 

media internet tersebut. Salah satunya adalah bisnis BaBe/TopBuzz.
34

 

Dalam hal ini syarat dan ketentuan untuk menjalankan tugas ini 

adalah dimana para pihak yang terlibat yaitu BaBe/TopBuzz selaku 

perusahaan dan kontributor selaku pihak kedua saling mengikatkan 

kerjasama satu sama lain untuk menjalin sebuah kontrak agar bisa 

terlaksana kerjasama dimedia online ini. Dengan demikian para pihak 

dapat menentukan perolehan bagi hasil yang didapat atas kerja tersebut. 

Dalam bisnis BaBe ini juga terdapat keuntungan yang bisa didapat. 

Salah satunya adalah dengan mengupload video-video yang didapat dari 

perusahaan BaBe/TopBuzz. Hal ini mutlak adanya karena merupakan 

sebuah bentuk kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak.
35

 

Terkait dengan bagi hasil yang didapat dalam bisnis BaBe ini 

kontributor harus mengupload video-video antara lain: 

a. Video singkat lucu 

b. Video singkat tarian atau dancer 

c. Cuplikan singkat dan lucu dari sebuah film 

d. Konten humor buatan sendiri 

e. Video berisi hal ekstrim, mengejutkan, dan diluar nalar manusia 

                                                             
33 Ibid., 
34Ibid., 
35

Ibid., 
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f. Video kejadian viral 

g. Video tips dan menarik 

h. Video intertaimen 

i. Video olahraga 

j. Video lifestyle atau gaya hidup 

k. Video permainan atau game 

l. Video tentang makanan 

m. Video tentang teknologi 

n. Video otomotif, dan lain-lain
36

 

Dan video yang tidak diperbolehkan antara lain: 

a. Konten seksual  

b. Konten Kekerasan 

c. Konten yang Mengandung Kebencian 

d. Spam atau Menyesatkan 

e. Konten yang Berbahaya dan Ancaman
37

 

Hal yang paling penting setelah kontributor mengupload video 

tersebut adalah memperoleh profit atas jasa yang dikerjakan. Perolehan 

hasil tersebut ditentukan dengan cara setiap video yang diupload akan 

dikalikan Rp. 1000,-. Yang menarik di sini adalah kontributor dituntut 

untuk mengupload video sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Karena jumlah pendaftaran mereka ditentukan dari 

banyaknya video yang diupload. Hal ini diprioritaskan untuk kontributor 

                                                             
36 Theo Aditya Pradana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2019. 
37

 Ibid., 
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yang memiliki level tertinggi seperti yang dikatakan oleh narasumber 

asal Desa Demangan Ponorogo yakni mas Muhammad Irham Firdaus 

yaitu, “Biasanya sekali upload saya mendapatkan Rp. 1000,- per video. 

Jika saya mendapatkan 100 video dalam 1 hari, maka saya mendapatkan 

Rp. 100.000,- per harinya. Itu kalau saya mas, kalau levelnya di bawah 

saya mereka hanya mendapatkan setengah dari upah yang saya 

peroleh.”
38

 

Selanjutnya kontributor yang memiliki level lebih rendah seperti 

Nur Wahid, Hasyim As’ari, Theo Aditya Pradana, Juli Wardani 

mendapatkan potongan. Mereka mendapatkan Rp. 500,- dari satu video 

yang diupload. Mekanisme pembayarannya kontributor yang lebih 

rendah levelnya mendapat bayaran dari kontributor yang lebih tinggi 

levelnya. Dengan syarat mereka harus menyelesaikan tugas upload video 

yang diberikan oleh kontributor yang lebih tinggi levelnya. 

Menurut keterangan mas Nur Wahid dia menyampaikan perolehan 

upah yang didapat selama menjadi kontributor yaitu “selama saya jadi 

kontributor beserta teman-teman saya seperti mas Hasyim As’ari, mas 

Theo Aditya Pradana, mbak Juli Wardani mendapatkan  upah Rp. 500,- 

per video yang diupload. Karena saya berada dilevel yang rendah. Kalau 

levelnya di atas saya bisa lebih banyak upah yang didapat.”
 39

, 

Namun permasalahan di lapangan adalah biasanya kontributor baik 

level yang tinggi maupun rendah seringkali mengeluh terhadap 

                                                             
38 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
39

 Nur wahid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2019. 
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mekanisme pembayaran yang didapat. Pasalnya setelah menyelesaikan 

semua video yang telah diunggah pihak BaBe/TopBuzz terkadang 

terlambat dalam pemberian upahnya. 

Keterlambatan ini berdampak pada ketidakpercayaan pihak 

kontributor terhadap pihak BaBe. Dalam hal ini terjadi keterlambatan 

atau rusaknya kontrak dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Seringkali hal ini terjadi ketika menjelang 

pembayaran atas suatu usaha yang telah dijalankan oleh kontributor 

dalam hal upload video. Pada hal sewajarnya pihak BaBe membayarkan 

apa yang telah diusahakan oleh kontributor dan membayar sesuai apa 

yang ia kerjakan.
40

 

Seperti yang dikatakan mas Hasyim As’ari adalah, “kalau kerugian 

menurut saya cuma masalah pembayarannya kurang tepat waktu.”
41

 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari mas Nur Wahid yaitu, 

“kendala yang saya hadapi selama ini, itu terlambatnya pembayaran mas. 

Maksudnya pembayaran tidak seperti apa yang saya kerjakan kadang 

yang saya kerjakan sekian, dapatnya kurang dari yang saya kerjakan. Ini 

kan yang membuat saya tidak semangat.”
42

 

Selanjutnya pernyataan ini ditambahkan oleh mas Theo Aditya  

Pradana yaitu, “terkait pembayarannya itu tidak sama seperti yang 

disepakati kadang terlambat tiga hari kadang juga sampai satu minggu. 

                                                             
40 Ibid., 
41 Hasyim As’ari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 Juli 2019. 
42

 Nur wahid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2019. 
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Itupun pembayarannya tidak penuh, selebihnya diakumulasikan ke 

pembayaran berikutnya.”
43

 

Dari beberapa pernyataan berikut saling memperkuat satu sama lain 

bahwa mekanisme pembayaran yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang 

telah disepakati dalam kontrak. Beberapa narasumber memberikan 

penjelasan bahwa memang ada keterambatan dan jumlah pembayaran 

yang tidak sama dalam teknis pembayaran yang berjalan dibisnis 

tersebut.
44

 

3. Kiriman Video dari Babe/Topbuzz kepada Kontributor dalam 

Aplikasi Babe/Topbuzz. 

Syariah Islam memberikan kebebasan, kelulusan dan keluasan 

ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu 

saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang 

halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang 

berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang 

lain secara tidak sah. 

Apalagi ekonomi modern saat ini sudah jauh berbeda dengan 

ekonomi pada zaman dahulu, dari kebutuhan premier sampai kebutuhan 

sekunder dan tersier. Seperti munculnya berbagai macam bisnis yang 

semakin berkembang seiring berjalannya waktu.  

Berkembangnya dunia bisnis di era sekarang ini, membuat manusia 

berbondong-bondong mencari kesibukan untuk mendapatkan uang. 

                                                             
43 Theo Aditya Pradana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2019. 
44

 Hasil Observasi, Ponorogo, 03Agustus 2019. 
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Seperti salah satunya dalam bisnis upload video Babe/Topbuzz. Dalam 

bisnis ini sudah dijelaskan bahwa, untuk mendapatkan premi dari 

Babe/Topbuzz harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

sebelumnya. Ikatan kontrak antara kontributor dan pihak Babe/Topbuzz 

haruslah kuat. Walaupun mereka tidak pernah saling bertatap muka 

secara langsung, namun perkembangan medialah yang menjadi ikatan 

kerja bagi mereka. Bentuk kerja yang dilakukan dalam bisnis ini adalah 

ketika Babe/Topbuzz mengirimkan banyak video yang selanjutnya akan 

diunggah. Video-video tersebut sangat banyak macamnya. Mulai dari 

video olahraga, musik, gaya hidup, permainan, petualangan, dan masih 

banyak lagi video-video inspiratif lainnya. 

Namun yang menjadi perhatian disini adalah, konten-konten video 

yang dikirimkan Babe/Topbuzz melalui media email tersebut tidaklah 

video yang mengandung unsur inspiratif atau boeh dikatakan video 

positif saja. Akan tetapi video-video tersebut masih harus dipilih-pilih 

kembali karena masih banyak video yang mengandung unsure-unsur 

negatif. Hal inilah yang menjadi keresahan pada saat mengunggah video-

video dalam aplikasi Babe/Topbuzz. Seperti yang dikatakan oleh mas 

Muhammad Irham Firdaus bahwa berikut ini: 

Video-video yang dikirimkan oleh Babe/Topbuzz ini masih 

berupa video-video yang berbau konten negatif mas, jadi saya 

sama teman-teman juga harus memilih lagi video-video tersebut. 

Awalnya mudah, tapi kadang di tengah jalan kita juga kesulitan, 

Karena semakin-lama video semakin banyak, dan tingkat resiko 

uploadnya juga semakin tinggi.
45
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 Muhammad Irham Firdaus, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
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Begitulah yang dikatakan oleh salah satu kontributor yang sudah 

lama berkecimpung dalam dunia bisnis upload video Topbuzz/Babe. 

Intinya dalam hal ini, kontributor harus berhati-hati dalam hal upload 

video. Karena kalau salah upload, maka kontributor akan mendapatkan 

peringatan, lebih-lebih video yang diupload akandiblokir. Hal ini akan 

berimbas pada kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh kontributor 

dalam bisnis upload video Babe/Topbuzz. Selain itu kontributor yang 

bernama mas Hasyim Asyari juga menambahkan terkait problem 

masalah ini, dia mengatakan bahwa : 

Kami sangat kesulitan saat mengupload video dengan jumlah 

yang banyak dan persentase video yang dikirimkan ke 

BaBe/TopBuzz tidak semuanya mengandung unsur positif saja. 

Video-video yang mengandung unsur sara, bully, dan hal-hal 

yang tidak baik bercampur menjadi satu. Hal ini yang membuat 

kami mengalami kerugian waktu dalam hal mengupload video 

karena harus dituntut untuk mengupload video ini sesuai dengan 

hitungan yang berlaku.
46

 

 

Kontributor kedua ini memaparkan hal yang sama seperti yang 

dipaparkan oleh informan pertama terkait dengan kondisi di lapangan 

bahwa tidak semua konten video yang diberikan oleh BaBe/TopBuzz 

layak untuk diupload dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini 

dapat menghambat waktu untuk mengupload video lebih banyak seperti 

apa yang telah diinginkan oleh kontributor sebelumnya. Selain itu 

kontributor yang ketiga bernama mas Theo Aditya bahwa : 

Untuk mengupload video disarankan untuk memilih video-video 

yang menarik untuk diupload. Karena kalau salah memilih video 

maka kontributor akan mendapat peringatan, dan jika peringatan 

                                                             
46

 Hasyim As’ari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 01 Juli 2019. 
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itu erulang kali di lakukan maka akun media tersebut akan 

diblokir oleh pihak BaBe/TopBuzz. Hal ini lah yang akan 

membuat kerugian bagi sebagian kontributor yang antusias 

untuk mengikuti kerjasama ini.
47

 

 

Hal ini menjadi penguat bahwa kontributor mengalami kendala 

terhadap video-video yang dikirimkan oleh BaBe/TopBuzz, kontributor 

dituntut untuk hati-hati dalam hal upload video agar akun dari 

kontributor tidak diblokir dan kontributor dapat melanjutkan kerjasama 

ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Kontributor berharap tetap bisa 

bekerjasama dengan baik bersama BaBe/TopBuzz walaupun kerjasama 

ini tidak saling mempertemukan mereka dalam ruang diskusi yang sama.  

                                                             
47

 Theo Aditya Pradana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2019. 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS UPLOAD VIDEO PADA 

APLIKASI BABE (BACA BERITA) 

 

A. Analisa Hukum Islam terhadap Objek Pada Bisnis Upload Video dalam 

Aplikasi BaBe (Baca Berita) 

Pada saat internet pertama kali diperkenalkan pencetusnya mungkin 

tidak pernah menduga bahwa dampak di kemudian hari akan semakin hebat. 

Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu 

globalisasi dunia. Perkembangan internet menciptakan dan mengatur 

terbentuknya suatu dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap 

individu tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Pertemuan transaksi 

yang dilakukan dalam dunia bisnis ini tanpa adanya pertemuan antara para 

pihak yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi 

elektronik. Transaksi dalam dunia elektronik ini adalah suatu bentuk transaksi 

yang dilakukan secara online menggunakan media internet dan sebagai 

medianya. Pada prinsipnya perusahaan yang bergerak dalam bidang online ini 

menyediakan infrastruktur untuk melakukan perjanjian tanpa harus melewati 

batasan –batasan ruang dan waktu. 

Dalam media internet pun juga ada yang namanya kontrak untuk 

mengetahui keabsahan dari pada suatu kerjasama. Suatu perjanjian yang 

dilakukan dalam dunia internet ini dianggap sah apabila memenuhi syarat 

subjektif dan objektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada 

perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat para pihak 
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mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu 

perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila di kemudian hari 

terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaian dapat didasarkan 

pada suatu perjanjian. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah 

bisnis BaBe/TopBuzz. Bisnis ini menekankan pada aspek-aspek mikro dalam 

hal konten video. Karena konten video adalah objek utama dalam bisnis ini.  

Agama Islam sangat mengatur aspek-aspek hukum dalam kesepakatan 

menjalankan sebuah kerjasama. Karena agama Islam memberikan penekanan 

bukan hanya pada keuntungan saja, melainkan ada kebaikan dari sebuah 

objek yang diusahakan  tersebut. Allah SWT adalah sang pencipta yang 

mengatur keseimbangan untuk manusia dalam segala aspek. Dalam kerja 

sama praktik bisnis upload video pada aplikasi BaBe/TopBuzz juga 

berhubungan dengan hukum Islam, dalam hal ini ialah ma’qu >d ‘alayh 

(manfaat yang ditransaksikan). 

Ada lima syarat bagi ma’qu >d ‘alayh, yaitu manfaat barang disewakan, 

ija>rah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk 

menghabiskan atau merusak barang tersebut karena ija>rah tidak sah kecuali 

pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada, manfaat pada 

ija>rah adalah sesuatu yang mubah,
1
 manfaat barang yang disewakan diperoleh 

secara hakiki dan Sha>r’i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang 

melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau 

menyewakan sesuatu kepada orang jahat, manfaat sesuatu yang disewakan 

                                                             
1 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 316. 
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dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya 

perselisihan.
2
 

Adapun juga hal-hal yang menyebabkan pembatalan (fasakh) terhadap 

objek sewa dari hukum ijarah yaitu terjadi cacat pada barang sewaan yang 

kejadian itu terjadi pada tangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan, 

seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya, rusaknya barang yang 

diupahkan karena baju yang diupahkan untuk dijahitkan, terpenuhinya 

manfaat yang akadnya, berakhirnya masa yang telah ditentukan, menurut 

H}anafi>yah, boleh terjadi fasakh (batal) dari salah satu pihak seperti yang 

menyewakan toko untuk dagang kemudian dagangannya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan memfasakh sewaan itu. 

Barang yang dimaksud di sini adalah barang yang mengandung 

manfaat dan memiliki nilai positif untuk dibagikan kepada para penonton di 

dunia maya. Sekalipun barang tersebut tidak dapat diraba ataupun disentuh 

namun apapun itu yang menjadi objek transaksi haruslah objek yang 

mempunyai nilai manfaat bagi pengunjung dunia maya. Barang yang dapat 

dipublikasikan ataupun video tersebut adalah seperti yang dijelaskan pada bab 

3 di atas. 

Maksud barang yang disewakan dalam bisnis BaBe/TopBuzz ini 

adalah merupakan bentuk jasa dari kontributor yang sebelumnya mengikatkan 

diri dengan pihak BaBe/TopBuzz. Pihak BaBe/TopBuzz menggunakan jasa 

                                                             
2
 Ibid., 318. 
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kontributor untuk mengupload vide BaBe/TopBuzz sebanyak-banyaknya 

untuk mendapatkan keuntungan dari tiap-tiap video yang diunggah. 

Jika dilihat dari status hukum upload video tersebut adalah menjadi 

sesuatu yang mubah, karena objek tersebut merupakan suatu kebolehan dan 

telah menjadi peraturan yang harus ditaati oleh kontributor dengan catatan 

mengupload video yang memiliki sisi positif.  

Kontributor harus menaati peraturan-peraturan yang diterapkan oleh 

pihak BaBe/TopBuzz. Salah satunya adalah mengupload video sesuai dengan 

yang ditentukan, seperti, video humor, edukasi, kejadian viral, tips, olahraga, 

gaya hidup, game, video lucu, video dancer, musik, film, opera, drama. 

Dengan adanya peraturan tersebut yang bersifat membatasi 

diharapkan kontributor mampu melakukan kerjasama dalam hal upload video 

agar para pengunjung yang melihatnya menjadi lebih teredukasi dan 

menimbulkan rasa ingin tahu dan memberikan hiburan sebagaimana 

mestinya. 

Video yang menginsiprasi serta mengedukasi seperti layaknya yang 

diupload oleh para kontributor dalam hal ini juga berperan sebagai 

narasumber di lapangan, bahwa mereka sering mengupload video-video yang 

bersifat inspiratif. Seperti video yang memberikan pelajaran tentang 

bagaimana cara menjaga gaya hidup dengan baik, tutorial bermain game 

strategi dengan baik, atau bermain musik dengan alat yang belum pernah 

dijumpai. Dari sini penulis melihat adanya sisi positif yang bisa diambil dari 
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beberapa video yang diupload oleh narasumber atau kontributor yang mampu 

memberikan nilai edukasi yang lebih serta bermanfaat untuk banyak orang. 

Manfaat barang yang disewakan atau objek yang menjadi bisnis ini 

haruslah ada manfaatnya. Manfaat barang adalah sesuatu yang memiliki nilai 

dan memberikan keuntungan baik secara moril maupun materil kepada orang 

yang menggunakan objek tersebut. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukan 

hal yang berbeda bahwa konten-konten video tidak semuanya dapat diupload 

oleh kontributor. 

Ija>rah hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk 

menghabiskan atau merusak barang-barang tersebut karena ija>rah tidak sah 

kecuali pada manfaat suatu barang. Teori tersebut menunjukan bahwa 

pentingnya barang yang menjadi objek dalam suatu pekerjaan harus diketahui 

oleh kedua belah pihak dan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang 

melakukan kerjasama ini. Sayangnya pihak BaBe/TopBuzz memang 

memberikan banyak konten-konten video, namun mereka memberikan video 

yang bercampur baik video yang memiliki unsur positif maupun negatif. 

Sehingga kontributor kesulitan untuk mengupload video sesuai dengan 

kesepakatan yang berlaku. 

Namun di sisi lain ada sebuah kejanggalan terkait video yang diupload 

oleh kontributor. Karena konten-konten video yang dikirim dari pihak 

BaBe/TopBuzz masih berupa video yang bersifat kategori umum. Maksud 

kategori umum disini adalah video-video tersebut banyak yang melanggar 

aturan karena video-video tersebut mengandung unsur kejahatan, sadis, 
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diskriminatif, porno, dan lain-lain. Otomatis hal ini sangat dilarang dalam 

bisnis BaBe/TopBuzz ini. 

Jadi, ada dua kesimpulan yakni hukum sah dan tidak sah dalam upload 

video BaBe/TopBuzz tersebut. Menurut teori dan fakta di lapangan penulis 

menarik kesimpulan bahwa hukum Islam membolehkan dalam kaitannya 

dengan video-video yang bersifat inspiratif dan mengedukasi banyak orang. 

Bahkan dalam peraturan vide-video dalam kategori yang sudah ditentukan 

sangat dianjurkan untuk diupload. Supaya banyak pengunjung dunia maya 

yang tertarik untuk melihatnya. Sehingga menurut hukum Islam video-video 

tersebut sah untuk dijadikan objek dalam bisnis upload video BaBe/TopBuzz 

tersebut. 

Video yang tidak sah menurut hukum Islam adalah video-video yang 

mengandung unsur sara, kejahatan, diskriminatif, pornografi, dan lain-lain. 

Apabila video tersebut beredar di dunia maya artinya hal ini telah menciderai 

kesepakatan kontrak yang terjalin sebelumnya. Apabila pihak kontributor 

mengupload video-video yang dilarang tersebut maka pihak kontributor akan 

mendapatkan sanksi teguran dari pihak BaBe/TopBuzz. Sehingga video-video 

yang tersebut di atas tidak sah menurut hukum Islam apabila dijadikan 

sebagai objek dalam bisnis tersebut. 

Selain itu hal ini juga dapat mengakibatkan pembatalan akad ija>rah, 

dikarenakan menurut hukum Islam objek ija>rah yang mengalami kerusakan 

atau tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya boleh dibatalkan secara hukum. Mengingat hukum Islam telah 
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mengatur sedemikian rupa terkait konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya 

kesalahan terhadap suatu hubungan kerjasama.   

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Upah Pembayaran 

Pada Bisnis Upload Video dalam Aplikasi BaBe/TopBuzz. 

Perintah tolong menolong telah dianjurkan oleh agama Islam. Tolong 

menolong sejatinya adalah bentuk dari ketaqwaan manusia terhadap Allah 

SWT dalam bentuk toleransi antar sesama manusia. Selain itu menolong yang 

diajarkan dalam agama Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan 

kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Tolong menolong dengan 

jalan yang baik dan berlandaskan agama akan membawa dampak yang baik 

bagi kemaslahatan banyak orang. Tolong menolong banyak dilakukan dalam 

berbagai cara. Antara lain gotong royong, berdagang, kerjasama, maupun 

menggunakan jasa orang lain. Hal yang harus digaris bawahi salah satunya 

adalah dalam bentu pengupahan ketika melakukan sebuah akad menggunakan 

jasa orang lain.  

Dalam hal ini manusia dapat menepis sesuatu yang merugikan dirinya, 

karena itu Islam sangat mengatur dalam kaitannya dengan segi pengupahan 

dalam sebuah kerjasama. Agama Islam tidak hanya melegalkan tolong 

menolong dalam kebaikan namun juga memberikan berkah dalam bantuan 

rahmat Allah SWT. 

Para ulama menganggap menunda pembayaran dan gaji pekerja 

setelah pekerjaan selesai termasuk dosa besar. Diantara bentuk kez}alimannya 

adalah tidak memberikan hak pekerja yang mana pemberian upah harus 



70 
 

 

mencakup dua hal yakni adil dan mencukupi. Seorang pekerja berhak 

menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya maka jika 

terjadi penundaan gaji kerja hal tersebut melanggar prinsip keadilan dalam 

Islam. Selain ketepatan pengupahan keadilan juga dilihat dari jumlah upah 

yang diterimanya. Upah dalam Islam diartikan sebagai hak pekerja yang 

diterima sebagai imbalan dari pengusaha kepada pemilik tenaga kerja yang 

dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
3
  

Umat Islam diberi kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan. Dengan begitu unsur kemanusiaan merupakan 

prioritas utama yang patut dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. 

Kompensasi yang berupa upah boleh dibayarkan tunai dan boleh juga tidak 

karena upah bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Pemberian upah 

diberikan dengan suatu tempo harian hingga bulanan. Dalam hal ini 

kelayakan upah dianggap penting karena akan memberikan dorongan 

semangat bagi pekerja dan memberikan rasa ketenangan dalam menjalankan 

tugas.
4
  

Sama halnya yang terjadi di era globalisasi ini bahwa model 

kerjasama sering kali menjadi pekerjaan utama bagi manusia. Salah satunya 

adalah bisnis BaBe/TopBuzz. Bisnis ini juga menekankan sistem pengupahan 

dalam bentuk jasa setelah kontributor menuntaskan pekerjaannya. Disisi lain 

upah yang diberikan  juga harus sesuai dengan apa yang dikerjakan.  

                                                             
3 Faria Umi Kulsum, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Upah 

Buruh (Studi Kasus CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten 

Banyumas),Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 8.  
4
 Ibid., 
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Walaupun para pihak tidak bertatap muka secara langsung, mereka 

tetap dibebankan pada tugasnya masing-masing. Bagi kontributor mereka 

harus selalu aktif untuk mengunggah konten-konten yang menarik dan 

inspiratif serta memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan tuntutan 

seperti itu, tentunya tugas BaBe/TopBuzz adalah memberikan upah sesuai 

dengan pekerjaan yang dilaksanakan. 

Padahal Islam telah menjelaskan terkait dengan ujrah. Ujrah dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (ajr musamma>) 

dan upah yang sepadan (ajr mitsli>). Upah yang telah disebutkan (ajr 

musamma>) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua 

belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (ajr mitsli>) 

adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi 

pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ija>rah nya telah meyebutkan jasa 

(manfaat) kerjanya.
5
 

Namun fakta di lapangan, banyak kontributor yang mengeluh terhadap 

sistem pengupahan yang diberikan oleh pihak BaBe/TopBuzz, karena ketika 

mereka telah menyelesaikan tugas dari BaBe/TopBuzz sesuai batas waktu 

yang ditentukan, terkadang upah yang diberikan sering terlambat. Misalkan 

dalam dua minggu satu kontributor berhasil menyelesaikan seratus video 

perharinya. Apabila dikalikan dua minggu (100x14x(1.000)=Rp. 1.400.000,-

). Namun pada faktanya di lapangan upah yang diberikan tidak sesuai dengan 

                                                             
5Hendro Wibowo, “Ujrah dalam Pandangan Islam,” dalam 

http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html , (diakses pada 

tanggal 16 Juni 2019, jam 15.35). 

http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-islam.html
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jumlah yang tertera tersebut. Terkadang pembayaran yang diberikan hanya 

separuh dari pembayaran penuh. Kemudian kekurangan dari pembayaran 

tersebut akan diakumulasikan pada minggu selanjutnya. Inilah yang terjadi 

dan membuat para kontributor sering merasa dirugikan terhadap sistem 

pengupahan dari BaBe/TopBuzz. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem pengupahan yang terjadi dalam bisnis BaBe/TopBuzz masih sangat 

tidak jelas. Hal ini tercermin pada ketidakjelasan penentuan pengupahan yang 

tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jika pengupahan yang 

diberikan biasanya perdua minggu, namun fakta di lapangan berbicara 

berbeda. Terkadang pengupahan yang diberikan lebih dari dua minggu, dan 

sisanya akan diakumulasikan pada minggu berikutnya. Padahal para ulama 

menganggap menunda pembayaran dan gaji pekerja setelah pekerjaan selesai 

termasuk dosa besar. Diantara bentuk kez}alimannya adalah tidak memberikan 

hak pekerja yang mana pemberian upah harus mencakup dua hal yakni adil 

dan mencukupi. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah 

mengerjakan tugas-tugasnya maka jika terjadi penundaan gaji kerja hal 

tersebut melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Maka hal ini jelas sangat 

bertentangan dengan hukum Islam yang mensyaratkan bahwa segala bentuk 

pengupahan dalam sebuah kontrak kerjasama harus diketahui kedua belah 

pihak denga jelas, transparan, dan tidak menunda-nunda waktu pembayaran. 

Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi pada salah satu pihak. 
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C. Analisis Hukum Islam terhadap Kiriman Video dari BaBe/Topbuzz 

kepada Kontributor dalam Aplikasi BaBe/Topbuzz (Baca Berita). 

Manusia adalah makhul social, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup 

sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama 

hidup manusia, terutama dalam hal muamalah, baik dalam urusan diri sendiri 

maupun untuk kemaslahatan umum. 

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu 

kegiatan yang dinamakan bisnis. Banyak sekali bisnis yang bisa dilakukan 

dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, 

maupun kerjasama atau bisnis perkongsian. Salah satu bisnis yang masih 

berkembang di dunia saat ini, adalah binis yang mengunakan media online. 

Media online sangat diminati banyak orang karena mudah, cepat, murah, dan 

efisien. Serta mampu memberikan keuntungan yang besar bagi penggunanya 

Seperti contohnya dalam bidang internet adalah bisnis upload video 

Topbuzz/Babe. Dalam hal ini bentuk kerjasama antara pihak Babe/Topbuzz 

adalah upload video dimana mereka melakukan kerjasama berdasarkan syarat 

dan ketentuan yang telah disepakati di awal. 

Namun yang menjadi perhatian disini adalah, konten-konten video 

yang dikirimkan Babe/Topbuzz melalui media email tersebut tidaklah video 

yang mengandung unsur inspiratif atau boeh dikatakan video positif saja. 

Akan tetapi video-video tersebut masih harus dipilih-pilih kembali karena 
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masih banyak video yang mengandung unsure-unsur negatif. Hal inilah yang 

menjadi keresahan pada saat mengunggah video-video dalam aplikasi 

Babe/Topbuzz. 

Intinya dalam hal ini, kontributor harus berhati-hati dalam hal upload 

video. Karena kalau salah upload, maka kontributor akan mendapatkan 

peringatan, lebih-lebih video yang diupload akandiblokir. Hal ini akan 

berimbas pada kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh contributor dalam 

bisnis upload video Babe/Topbuzz. 

Dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa kaitannya dengan 

hukum ija>rah antara lain adalah rukun ija>rah ada empat yaitu s}ighah, 

muta’a>qidayn (dua pihak yang melakukan transaksi), ma’qu>d ‘alayh (manfaat 

yang ditransaksikan), ujrah. 

Yang dimaksud dengan s}ighah transaksi ija>rah adalah sesuatu yang 

digunakan untuk mengungkapkan maksud muta’a>qidayn, yakni berupa lafaz} 

atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafaz} menyewa, mempekerjakan, atau 

semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah ini kepadamu sebulan dengan 

bayaran sekian.” Hal ini karena pinjam meminjam dengan upah berarti ija>rah. 

Biasa juga dengan lafaz} “aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan 

dengan harga sekian” atau “aku berdamai denganmu agar kamu menghuni 

rumah ini selama sebulan dengan harga sekian.” Kemudian orang yang 

menyewa berkata “aku terima.” Jika muta’a>qidayn mengerti maksud lafaz} 

s}igha, maka ija>rah telah sah apapun lafaz} yang digunakan karena Sha>ri’ 
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(pembuat Shari>’ah, Allah atau Rasul-Nya) tidak membatasi lafaz} transaksi, 

tapi hanya menyebutnya secara umum.
6
 

Jika berkaca dari shigat yang bermakna suatu kesepakatan. Artinya 

kedua belah pihak saling mengikatkan diri dengan membuat kesepakatan 

dengan komitmen bersama. Artinya apapun yang tertuang dalam kesepakatan 

yang dibuat harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.  

Pada fakta di lapangan yang terjadi adalah ketentuan yang disepakati 

adalah sesuai dengan akad yang dibuat. Masalahnya pihak BaBe 

mengirimkan video yang masih dicampur atau banyak video-video yang 

memiliki konten negatif dan tidak selalu ada konten-konten positif 

didalamnya. Muta’a>qidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu orang 

yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi 

muta’a>qidayn, yaitu mempunyai hak tas}arruf (membelanjakan harta). Jadi, 

tidak sah ija>rah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum 

dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, keduanya 

melaksanakan transaksi ija>rah secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, 

ija>rah tidak sah.
7
  

Jika mengacu pada manfaat barang yang di jadikan objek kerjasama, 

objek barang harus memiliki nilai manfaat dan juga memberikan keuntungan 

bagi siapapun yang melakukan bisnis ini. Jika dalam bisnis ini mengacu pada 

                                                             
6 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 316. 
7 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, 316. 
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manfaat barang, seharusnya konten-konten video yang dikirimkan oleh BaBe 

adaah video-video yang memiliki nilai edukasi. Namun faktanya video yang 

dikirimkan tidak semuanya menarik akan tetapi video tersebut berbanding 

terbalik dengan apa yang difikirkan oleh kontributor. 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fakta di 

lapangan berbanding terbalik dengan apa yang ada dengan teori. Dalam teori 

bab 2 mengatakan bahwa setiap barang yang menjadi objek ija>rah harus 

barang yang memiliki manfaat. Namun hal ini tidak berlaku pada bisnis 

BaBe/TopBuzz sehingga dapat dipastikan bahwa objek konten yang 

dikirimkan oleh BaBe tidak sah menurut hukum Islam dan harus ada 

perbaikan agar tidak mengecewakan kontributor. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan tinjauan hukum Islam 

terhadap bisnis upload video pada aplikasi BaBe (baca berita). Penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek pada bisnis upload video 

dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita) ? 

Hukum Islam membolehkan dalam kaitannya dengan video-video yang 

bersifat inspiratif dan mengedukasi banyak orang. Bahkan dalam peraturan 

vide-video dalam kategori yang sudah ditentukan sangat dianjurkan untuk 

diupload. Namun apabila ada video negatif beredar di dunia maya maka 

tidak sah menurut hukum Islam apabila dijadikan sebagai objek dalam 

bisnis tersebut. 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah 

pada bisnis upload video dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca Berita)? 

Sistem pengupahan yang terjadi tidak sah menurut hukum Islam karena 

tidak ada kejelasan mengenai jadwal pemberian upah kepada kontributor. 

Padahal Islam telah menjelaskan terkait dengan ujrah. Para ulama 

menganggap menunda pembayaran dan gaji pekerja setelah pekerjaan 

selesai termasuk dosa besar. Sehingga penundaan pembayaran yang terjadi 

tidak sah menurut hukum Islam. 



78 
 

 
 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kiriman video dari 

BaBe/TopBuzz kepada kontributor dalam aplikasi BaBe/TopBuzz (Baca 

Berita) ? 

Objek konten video yang dikirimkan oleh BaBe/TopBuzz tidak sah 

menurut hukum Islam karena jika mengacu pada teori ija>rah objek konten 

yang boleh diupload adalah konten-konten yang mengandung unsur nilai 

kemanfaatan bagi yang terlibat pada bisnis ini. 

B. Saran  

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut 

maka penullis memberikan saran sebagai referensi pada para pihak yang 

terlibat antara lain: 

1. Bagi pihak BaBe/TopBuzz harus selalu melakukan upgrade inovasi 

aplikasi dan juga lebih menekankan komitmen dalam segala aspek terkait 

dengan bisnis yang dijalankan. Selain itu segala bentuk peraturan yang 

telah disepakati harus ditaati dan dilakukan dengan baik agar tercipta 

bisnis yang kondusif serta memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak 

yang terlibat. Serta harus lebih komitmen dalam hal pengupahan serta 

transparan dalam memberikan upah sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

2. Pihak kontributor harus jeli dan teliti dalam segala aspek terutama saat 

menjalin sebuah kontrak dalam bentuk sepihak ini. Agar tidak terjadi hal-

hal yang merugikan dirinya sendiri. Serta pihak kontributor harus 

memahami peraturan-peraturan sebelum menjalin kerjasama. 
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