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MOTTO  

                         

                         

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
 

                           

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. 
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ABSTRAK 

 

 

Husnul Maghfiroh, Rima, 2015. Analisa Fiqh Terhadap Arisan Motor Sistem 

Lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi. Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, 

S.Ag, M.S.I.  

 

Kata kunci: Arisan, Lelang, Qa>rd  

 Penelitian ini berangkat dari adanya praktek arisan motor sistem lelang 

yang ada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pemenang Arisan 

ditentukan secara lelang, dimana peserta arisan yang berani membayar lelang 

lebih tinggi daripada peserta yang lain maka dialah yang menang dalam praktek 

arisan ini terdapat perbedaan hasil arisan yang didapatkan masing-masing peserta, 

adanya selisih iuran dan hasil arisan.  

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah 

bagaimana analisa fiqh terhadap akad arisan motor sistem lelang di UD. Rosana 

Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, bagaimana analisa fiqh terhadap 

perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan yang lainnya dalam arisan 

motor sistem lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatsn Jetis Kabupaten 

Ponorogo.  

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan ini 

termasuk dalam pendekatan kualitatif. Penelitian memilih perkumpulan arisan 

motor sisitem lelang di “UD. Rosana” yang berada di Desa Jetis Kecamatan Jetis 
Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Data yang didapatkan akan diolah 

dan dianalisis dengan teori qa>rd, muzayadah dan ‘urf untuk menjawab rumusan 

masalahnya.  

Skripsi ini menyimpulkan bahwa: Akad dan pelaksanaan praktek Arisan 

Motor Sistem Lelang di UD. Rosana di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo ini dihukumi mubah atau boleh, karena telah sesuai dengan akad qa>rd 
dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Perbedaan perolehan arisan antara anggota 

satu dengan anggota lainnya dalam arisan motor sistem lelang di UD. ROSANA 

Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, maka arisan motor sistem lelang 

di UD. Rosana Desa Jetis dihukumi mubah, karena walau ada penambahan pada 

arisan dan menjadikan perolehan arisan setiap peserta berbeda, tetapi penambahan 

yang seperti dilakukan di UD. Rosana adalah penambahan karena adanya sistem 

lelang yang diterapkan. Dalam ba’i muzayadah  dijelaskan bahwa walaupun ada 

penambahan itu diperbolehkan karena yang ditambah itu adalah harga dari suatu 

barang. Jadi  perbedaan perolehan arisan bisa dijadikan ‘Urf (kebiasaan). 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi 

akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islan 

menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang 

yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang 

masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana 

mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan 

pembelanjaannya.
1
 

Islam sebagai agama Allah yang disempurnakan memberi 

pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang, baik dalam bidang 

ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa kecuali. Dalam 

kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman atau peraturan-

peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini 

dimaksudkan memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut 

dikemudian hari.
2
  

Atas dasar inilah Islam kemudian mensyari”atkan kaidah aturan-

aturan ekonomi yang dapat dilakukan manusia untuk saling melakukan 

                                                           
1
 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan, terj. Irfan 

Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 1-3.  
2
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3-4.  
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transaksi yang diperbolehkan seperti jual beli, tukar menukar, pinjam 

meminjam, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya.
3
  

Dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan yang tinggi 

tetapi manusia tidak dapat memproduksi sendiri, sehingga membutuhkan 

orang lain untuk memenuhinya. Oleh karena itu manusia hidup dengan 

berkelompok dan melakukan transaksi baik itu jasa maupun barang untuk 

mewujudkan apa yang di inginkan, karena manusia adalah makhluk sosial, 

yang demikian itu tidak dapat dihindari. Allah menganjurkan manusia 

untuk saling tolong menolong antar manusia, sesuai dengan firman Allah 

dalam surat al-Maidah ayat 2:  

                         

                         

                     

                        

                      

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

                                                           
3
Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, 1-3. 
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berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.4  
 

Pinjam meminjam atau yang sering disebut sebagai utang piutang 

sering dilakukan oleh masyarakat karena manusia itu tidak dapat hidup 

sendiri mereka selalu memerlukan orang lain. Misalnya saja saat seseorang 

sangat membutuhkan uang tetapi dia tidak memilikinya maka seseorang 

itu akan meminta bantuan kepada orang lain yang mana bantuan itu berupa 

pinjaman sejumlah uang yang sangat dibutuhkannya. 

 Pinjaman atau Qard adalah pemberian harta kepada orang lain 

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
5
 Transaksi qard di 

perbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan 

Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT. Mengajarkan kepada kita 

agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”. Dan firman Allah dalam 

surat al-Hadiid ayat 11 sebagai berikut:  

                           

Artinya :  

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman 

itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.  
 

                                                           
4
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 157.  

5
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 131.  
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Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru 

untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta 

dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru 

untuk “meminjamkn kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari 

kehidupan bermasyarakat (civil society).
6
 

Salah satu bentuk dari muamalah adalah arisan, yang mana bentuk 

kerjasama untuk mendapatkan uang secara bergilir serta kenal mengenal 

dalam pergaulan, tidak memiliki modal sendiri bersifat sementara, dan 

syarat penerimaan hanya kesanggupan membayar bagian warganya dengan 

tertib.
7
 Pengertian sesuatu dari definisi yang diungkapkan diatas tersebut 

mempunyai makna yang luas, bisa diartikan uang maupun barang. 

Arisan pada prinsipnya termasuk tolong menolong antar sesama 

yang sudah menjadi kebiiasaan di masyarakat. Dalam praktiknya, para 

anggota mengadakan kesepakatan jumlah nominal, iuran, waktu, 

pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/ barang) dan sebagainya. Untuk 

menentukan pemenang (pengambilan giliran) dilakukan dengan cara 

mengundi nomor peserta.   

Arisan motor merupakan salah satu bentuk transaksi pinjam 

meminjam, kegiatan ini merupakan perwujudan tolong menolong antar 

sesama yang membutuhkan. Telah disinggung sedikit di atas bahwasannya 

pinjaman (qard) ini pemberian harta yang dapat di tagih atau pinjaman 

yang tidak mengharapkan imbalan dengan kata lain bahwa pinjaman 

                                                           
6
 Ibid., 132.  

7
 H. Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi k. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.  
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tersebut bagi yang meminjam mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan.  

Banyak keragaman dalam praktek bermuamalah, diantaranya 

arisan baik objeknya maupun sistem yang digunakan juga beragam. 

Adapun praktek arisan motor yang ada di wilayah Jetis terjadi dalam 

sebuah lembaga perkumpulan arisan yang diberi nama “Asosiasi Arisan 

Motor UD. Rosana”.  

Kegiatan arisan di atas terdapat 5 gelombang dalam satu bulan, tiap 

gelombang berbeda-beda jumlah anggotanya, salah satunya dilaksanakan 

setiap tanggal 5 yang mana besaran arisan yang harus dibayarkan tiap 

anggota adalah Rp 200.000,- yang beranggotakan 70 orang. Tidak ada 

undian dalam arisan ini, untuk menentukan siapa yang giliran 

mendapatkan arisan dengan cara lelang, siapa yang berani menawar 

tertinggi dialah yang mendapatkan arisan pada waktu itu.  

Untuk cara melelang panitia memberikan selembar kertas kepada 

para peserta arisan, kemudian peserta arisan menuliskan nominal lelang 

yang mereka kehendaki, minimal besaran lelang yang telah ditentukan 

oleh panitia adalah Rp 3.000.000,-, kemudian kertas yang sudah diisi oleh 

anggota tadi dikumpulkan kepada panitia dan penitia akan mengumumkan 

yang paling besar melelangnya maka ialah yang memenangkannya 

sekaligus dia yang mendapat giliran memperoleh arisan yang tidak ingin 

melelang maka mereka tidak mengisi kertas yang dibagikan oleh panitia.  
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Panitia telah menetapakan besarnya perolehan arisan yaitu sebesar 

Rp 13.800.000,-. Untuk perolehan sepeda motor telah ditentukan jenisnya 

sesuai kesepakatan seluruh anggota, dan bagi anggota yang menginginkan 

sepeda motor yang berbeda bisa saja dengan syarat apabila harganya lebih 

tinggi dari ketentuan maka harus membayar sendiri kekurangannya. 

Contohnya: sesuai kesepakatan arisan sepeda motor itu motornya adalah 

BEAT jadi setiap anggota yang menang lelang akan medapatkan sepeda 

motor BEAT, akan tetapi si A pada waktu menang lelang ia menginginkan 

sepeda motor SUPRA, karena harga sepeda motor SUPRA Rp 

16.000.000,-, yang mana lebih mahal dari BEAT dan  patokan perolehan 

arisan sebesar Rp 13.800.000,- terus ia menang lelang dengan nominal Rp 

6.000.000,- maka Rp 13.800.000 – Rp 6.000.000 = Rp 7.800.000, dan Rp 

16.000.000 – Rp 13.800.000 = Rp 2.200.000, maka si A harus membayar 

uang sebesar Rp 8.800.000 untuk mendapatkan sepeda motor SUPRA, 

kemudian untuk sisa uang arisan sebesar Rp 6.000.000 disebut saldo.  

Arisan tersebut diperkirakan habis selama 3 setengah tahun, tetapi 

perkiraan itu bisa saja tidak tepat karena setiap arisan tidak pasti hanya 

satu yang dapat, kadang kali bisa 2 atau 3 orang disesuakan dengan saldo, 

dan tergantung besarnya nominal lelang semakin besar nominal para 

pelelang maka akan semakin cepat selesai putaran arisan tersebut.  

Arisan tersebut juga dapat diambil berupa uang sesuai keinginan 

anggota arisan, bagi anggota yang menginginkan uang maka ia juga harus 

lelang dahulu, jika ia menang lelang maka perolehannya juga di potong 
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sebesar nominal ia berani melelang tersebut. Akan tetapi dengan syarat 

arisan sudah berjalan selama 2 tahun.  

Untuk mengantisipasi adanya wanprestasi maka panitia menahan 

BPKB dari motor tersebut sebagai jaminan, agar para anggota tetap 

membayar arisan sampai selesai. Setiap kali arisan dikenanakan biaya 

administrasi sebesar Rp 1.500.000, diambil dari perolehan uang arisan. 

Perolehan arisan antara anggota satu dengan yang lainnya tidak sama 

karena disesuaikan dengan besaran lelang yang mereka tawarkan. Dan 

untuk yang mendapat giliran terakhir juga harus membayar uang lelang 

minimal sesuai ketentuan awal yaitu Rp 3.000.000,-.
8
  

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untu 

membahas lebih lanjut dengan mengambil judul “Analisa Fiqh Terhadap 

Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Di UD. ROSANA Desa Jetis 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”.  

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang yang dimaksud 

oleh penulis serta untuk menhindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, 

maka penulis perlu memberi penegasan terhadap istilah-istilah sebagai 

berikut:  

                                                           
8
 Hasil Wawancara pada tanggal 5 Desember 2014, jam 13.00 WIB.  
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1. Analisa, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenar-sebenarnya.
9
  

2. Fiqh, adalah suatu ilmu tentang hukum syari’ah yang berkaitan dengan 

perbuatan manusia dalam bentuk ibadah maupun mu’amalah. Hukum 

akidah dan akhlak tidak termasuk fiqh, karena fiqh aalah hukum shara’ 

yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses Istidlal atau Istinbat 

(penyimpulan) dari hukum-hukum yang benar.
10

 

3. Arisan, adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh 

beberapa orang, lalu diundi diantara mereka.
11

  

4. Lelang, adalah pejualan barang di muka umum yang di dahului dengan 

upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan 

oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang 

optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan 

atau tertulis.
12

  

5. Arisan Lelang, adalah perjanjian yang dibuat oleh sekelompok 

masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membayar iuran 

setiap bulannya sesuai dengan yang disepakati bersama, dan cara 

menentukan siapa yang dulu mendapatkan arisan yaitu dengan 

mengadakan lelang caranya siapa yang berani membayar lebih tinggi 

                                                           
9
 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Hoeve, 1997), 43.  
10

 Ibid., 334. 
11

 Http://Ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-Islam.html. Diakses 

24 Januari 2015. 
12

 Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan 

Tidak Bergerak Melalui Lelang (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 54.  

http://ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-Islam.html
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dari anggota yang lain maka dialah yang mendapat arisan terlebih 

dahulu.  

6. UD. Rosana, adalah salah satu lembaga yang berada di Desa Jetis 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang mengadakan arisan motor 

sistem lelang.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, dapat ditarik masalah 

yang perlu diteliti dan dipaparkan dalam bentuk karya ilmiah adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisa fiqh terhadap akad arisan motor sistem lelang Di 

UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?  

2. Bagaimana analisa fiqh terhadap perbedaan perolehan arisan antara 

anggota satu dengan anggota lainnya dalam arisan motor sistem lelang 

di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:  

1. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap akad arisan motor sistem 

lelang Di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo.  
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2. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap perbedaan perolehan arisan 

sistem lelang dalam arisan motor sistem lelang di UD. ROSANA Desa 

Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.  

 

E. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:  

1. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama dalam 

praktek arisan motor sistem lelang dan hukum praktek arisan motor 

sistem lelang.  

2. Bagi Asosiasi UD. Rosana  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

lebih memperhatikan arisan motor sistem lelang yang sesuai dengan 

analisa fiqh oleh peserta dan pengurus.  

3. Bagi Kalangan Akademisi  

Menambah pengetahuan dan wawasan serta memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan tentang analisis fiqh terhadap arisan motor sistem 

lelang. 

 

F. Kajian Pustaka  

Sejauh pengetahuan penulis sudah ada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang membahas tentang arisan, diantaranya:  
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa 

Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa akad arisan yang dipraktektan oleh masyarakat desa 

Karanggebang adalah menggunakan akad ariyah atau pinjam meminjam. 

Akad jual beli arisan yang dipraktekkan di desa Karanggebang adalah 

dengan menggunakan bai’ al-sarf karena barang yang dijual adalah uang. 

Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak boleh dilakukan, 

karena dalam jual beli arisan harganya tidak sama sehingga mengandung 

unsur riba sedangkan mekanisme pelunasan arisan adalah menjadi 

tanggung jawab anggota arisan karena dalam akad arisan disamakan 

dengan akad pinjam meminjam yang mana anggota diwajibkan untuk 

mengembalikan uang pinjamanya dengan cara membayar iuran setiap satu 

minggu sekali.
13

  

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan 

Sistem Lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten 

Magetan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Bentuk akad dan 

mekanisme yang dilakukan di asosiasi arisan “Sinta” bisa dihukumi mubah 

karena sudah memenuhi rukun dan syarat mudayanah (utang piutang) 

namun, ketika ada penyimpangan didalamnya maka hukum tersebut 

berubah menjadiharam, seperti di dalam denda yang berlipat ganda dan 

manipulasi yang terdapat dalam kelebihan pembayaran lelang, 

sebagaimana kesepakatan awal dimana kelebihan pembayaran lelang 

                                                           
13

 Tofik Mujiono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa 

Karanggebang Kecamatan Jetis Kapupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007).  
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tersebut akan ditambahkan langsung pada pembayaran arisan bulan 

berikutnya tapi, dalam prakteknya hal tersebut tidak pernah terjadi 

sebagaimana keterangan dari beberapa responden (anggota arisan). 
14

  

Analisa Fiqh Terhadap Praktek Arisan Lelang di Desa Bungkal 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: Bentuk akad dan mekanisme praktek arisan lelang 

di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ini tidak 

bertenangan dengan hukum Islam dan dihukumi mubah atau boleh, dimana 

hal tersebut sesuai dengan prinsip ta’awun dan terpenuhi syarat dan 

rukunnya, sistem pemberian upah atau biaya administrasi kepada pengurus 

arisan menurut hukum Islam hukumnya boleh. Ujrah disini dimaksudkan 

untuk mengganti jasa para pengurus arisan atau sebagai uang lelah, karena 

mereka telah bersedia mengelola arisan dengan baik. Pembagian hadiah 

atau kletekan kepada para peserta arisan lelang menurut hukum Islam 

hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk perjudian, dimana 

telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya kedua belah pihak yang 

berhadap-hadapan dan adanya spekulasi atau untung-untungan.
15

  

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten 

Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Akad dalam arisan 

haji mabrur di Kabupaten Ponorogo menggunakan akad ‘ariyah, jadi bole 

                                                           
14

 Dewi Malikah Nur Rosyidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor 

Dengan Sistem Lelang Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan (Skripsi, 

STAIN, Ponorogo, 2008).  
15

 Siti Farida, Analisa Fiqh Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Sistem Arisan 

Lelang di Desa Bngkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 

2012).  
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dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan 

mekanisme yang diterangkan pada arisan haji mabrur di Kabupaten 

Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Cara 

penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo 

sah dan telah sesuai dengan anjuran agama. Agama menganjurkan agar 

memberikan kelapangan dan penangguhan waktu untk orang-orang yang 

berhutang.
16

  

Berangkat dari kajian pustaka di atas, terlihat bahwa para peneliti 

sebelumnya membahas tema tersebut dangan landasan utang piutang 

(mudayanah), prinsip ta’awun, upah (ujrah), dan undian (qur’ah). 

sedangkan penulis kali ini akan membahasnya dengan menggunakan 

landasan teori pinjam meminjam (Qard), muzayadah (lelang) dan kaidah 

‘Urf, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Analisa 

Fiqh Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Di UD. 

ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu penulis melakukan penelitian yang bertempat di 

lapangan. Dalam hal ini terkait dengan akad arisan, mekanisme arisan 

                                                           
16

 Uswatun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di 

Kabupaten Ponorogo, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007). 
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dan perbedaan perolehan arisan di UD. ROSANA Desa Jetis 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana hukum akad, 

mekanisme arisan dan perbedaan penerimaan arisan.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah tempat 

berlangsungnya praktek Arisan Motor Sistem Lelang yaitu lebih 

tepatnya berada di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo.  

Alasan peneliti memilih UD. Rosana sebagai lokasi penelitian 

karena di sana semakin tahun peminatnya semakin banyak dan satu 

peserta bisa mengikuti arisan lebih dari satu tetapi dengan syarat dalam 

setiap arisan apabila sudah memperoleh arisan harus menjaminkan satu 

jaminan, dalam hal arisan motor maka jaminannyan adalah BPKB.  

4. Subyek Penelitian  

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus dan 

sebagian anggota Arisan Motor Sistem Lelang di Desa Jetis 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.  
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5. Data Penelitian  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data tentang akad praktek arisan motor dengan sistem lelang  di 

desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.  

b. Data tentang mekanisme dalam praktek arisan motor dengan sistem 

lelang  di desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.  

c. Data tentang perbedaan nominal perolehan arisan dalam arisan 

motor sistem lelang di desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten 

Ponorogo. 

6. Sumber Data  

Karena penyusun skripsi ini berpijak pada peristiwa nyata, maka 

data diambil secara langsung dari lapangan yaitu dengan 

mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang terkait dengan arisan 

tersebut, yaitu:  

Sumber Data Primer: pengurus yakni keterangan yang berkaitan 

dengan kegiatan arisan motor sistem lelang di desa Jetis kecamatan 

Jetis kabupaten Ponorogo yang berjumlah 5 orang selaku pengurus 

arisan dan 3 orang selaku peserta arisan.  

7. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Penggalian data adalah cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang 

abstrak, tidak dapat diwujudkan dengan benda yang kasat mata, tetapi 

hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. Terdaftar sebagai 
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metode-metode penelitian adalah : angket (quetionnaire), wawancara 

(interview), pengamatan (observasi), ujian (test), dokumentasi 

(documentation), dan lain sebagainya.
17

  

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengambilan data, yaitu:  

a. Interview atau wawancara, adalah proses percakapan dengan 

maksud untuk mengkontruksi mengenai oran, kejadian, kegiaan, 

organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada 

yang diwawancarai.
18

 Dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin.  

b. Dokumentasi, adalah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan berdasarkan perkiraan.
19

 Yaitu berupa catatan tata cara 

pelaksanaann arisan motor sistem lelang yang diperoleh dari 

catatan bendahara arisan motor sistem lelang UD. Rosana.  

8. Teknik Pengolaan Data  

Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

                                                           
17

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 134. 
18

 Heru Irianto dan Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 108.  
19

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

2008), 158.  
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a. Editing: memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok data. 
20

 

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

diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
21

 Adapun 

aplikasi dalam sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari 

permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang 

umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah dengan cara 

mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan 

pembahasan dan menyusun dengan sistematika yang baik.  

c. Penemuan Hasil Riset yaitu melakukan analisa terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori, 

dalil dan sebagainya, sehingga diperlukan kesimpulan tertentu 

sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan 

masalah.   

9. Teknik Analisa Data  

Untuk menganalisis data ini penulis menggunakan metode 

deduktif: mengemukakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum 

yang kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil 

riset.  

                                                           
20

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

Raja Grafindo Persada, 2001), 173. 
21

 Ibid, 178. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan maka penulis membagi tulisan ini 

menjadi llima bab dengan perincian sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan 

proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II  : UTANG PIUTANG, LELANG (MUZAYADAH) DAN 

KAIDAH ‘URF  

Bab ini merupakan landasan teori tentang utang piutang, 

diantaranya membahas: pengertian, dasar hukum, rukun dan 

syarat utang piutang,  lelang muzayadah, serta kaidah ‘urf.  

BAB III  : PELAKSANAAN ARISAN MOTOR SISTEM LELANG DI 

UD. ROSANA DESA JETIS KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN PONOROGO 

 Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang membahas 

tentang akad arisan  motor, mekanisme lelang dan perbedaan 

nominal perolehan arisan.  

BAB IV : ANALISA  FIQH TERHADAP ARISAN MOTOR SISTEM 

LELANG DI UD. ROSANA DESA JETIS KECAMATAN 

JETIS KABUPATEN PONOROGO  
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 Dalam bab ini merupakan analisa yang mencakup: analisa fiqh  

terhadap akad arisan motor dan  perbedaan nominal perolehan 

arisan. 

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis 

mengenai hal-hal yan dibahas dalam karya ilmiahnya. 
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BAB II   

UTANG PIUTANG (QA>RD)  DALAM FIQH, LELANG (MUZAYADAH) 

DAN KAIDAH ‘URF  

 

A. Utang Piutang (Qa>rd) 

1. Pengertian Utang Piutang (Qa>rd) 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin menganjurkan 

pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia 

illahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Ini berarti bahwa umat 

Islam dianjurkan mempunyai jiwa sosial. Qa>rd adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, 

al-qa>rd dikategorikan dalam akad taawuniah yaitu akad yang berdasarkan 

prinsip tolong menolong.
1
  

Dilihat dari maknanya, qa>rd identik dengan akad jual beli. Karena, 

akad qa>rd mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada 

pihak lain. Secara harfiah, qa>rd berarti bagian, bagian harta yang diberikan 

kepada orang lain. Secara istilah, qa>rd merupakan akad peminjaman harta 

kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.
2
 

Secara etimologis qa>rd merupakan bentuk masdar dari qa>radha as-

syai’ yaqridhu,  yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, qa>radha asy-

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia  (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009)., 146.  
2
 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).,254.  
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syai’a bil-miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qa>rd adalah 

sesuatu yang diberikan oleh pemilik unuk dibayar. Adapun qa>rd secara 

terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan 

memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.
3
  

Pengertian qa>rd menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama 

Hanafiyah:  

ام ضَ تَ قْ ت َ لِ  ي  لِ ثْ مِ  الِ مَ  نْ مِ  هِ يْ طِ عْ ات َ مَ            

Artinya:  
“Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki 

perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” 4 
 

 هم لَ ث ْ مِ  د  ََْصمْوٌص يَ رمُذ َعَلى َدْفِع َما ٍل ِمْثِلٍى ِأََخَر لِيَ رم َعْقٌد 
Artinya:  

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain 

supaya membayar harta yang sama kepadanya.”  
 

2. Dasar-dasar Disyari’atkannya Akad Qa>rd 

Dasar disyari’atkannya akad qa>rd (utang piutang) adalah al-Qur’an, 

hadits, dan ijma’.5 

a. Dasar dari al-Qur’an adalah firman Allah SWT. Yaitu:  

                       

      

 

 

                                                           
3
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012), 333-334. 
4
 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151. 

5
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, 

Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)., 153.  
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Artinya:  

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang 

banyak”.6  
 

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah 

dalam artian membelanjakan harta kekayaan dijalan Allah berupa 

menunaikan untuk zakat, infak, dan shadaqah. Namun sebagai 

makhluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong sesama 

manusia.
7
 

b. Dasar dari hadits adalah: 

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu 

Mas’ud ra. Dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:  

َما ِمْن ممْسِلٍم ي مْقِرضم ممْسِلًما م قَاَل .َعْن اْبِن َمْسعمْوٍد َأن  ال ِِ  ص

ُ  َكاَن َكَصَدقَ قَ ْرًضا َمر ت َ  ِ ِإ  َروا ابن ماجهُ َمر ةً  ِتَهاْْ

Artinya:  

Hadist dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya “Tidak seorang muslim 

memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali 

melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali.” 
(Riwayat Ibnu Majah).

8
 

 

c. Dasar dari ijma’  

Para ulama’ telah menyepakati bahwa al-qa>rd boleh dilakukan. 

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup 

                                                           
6
 Al-Qur’an, surat al-Hadiid ayat 11. 

7
 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia., 147.  

8
 Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Terj. Sunan Majah Jilid III (Semarang: Asy Syifa’, 

1993)., 236-237.   
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tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.
9
 

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, Juz VI, hlm, 429: 

selain itu dasar dari ijma’ adalah bahwa semua kaum muslimin telah 

sepakat dibolehkannya hutang piutang.
10

 Oleh karena itu, pinjam 

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan 

umatnya.
11

  

3. Hukum Utang Piutang (Qa>rd) 

Hukum qa>rd (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang 

makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan 

cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum 

tujuan. 

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai 

kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang 

kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi 

hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya 

untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum 

memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.  

Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan 

yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena 

                                                           
9
 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia., 148.  

10
 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., 156.  
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berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi 

hutang adalah mubah.  

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, 

sepeti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai 

niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada 

pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.  

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam 

rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan 

agar dirinya tertolong dari kelaparan.
12

 

Al-Jazairi (2003: 545-546) mengemukakan beberapa hukum 

pinjaman (al-Qa>radhu) sebagai berikut:  

a. Pinjaman (al-qa>radhu) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika 

musta>qridh (debitur/prminjam) telah menerimanya, ia memilikinya 

dan menjadi tanggungannya.  

b. Pinjaman (al-qa>rdhu) boleh sampai batas waktu tertentu, jika tidak 

sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan 

musta>qridh (debitur).
13

  

4. Rukun Utang Piutang (Qa>rd) 

Rukun qa>rd (hutang piutang) ada tiga, yaitu: 

a. Si>ghat  

b. ‘Aq}{idain (dua pihak yang melakukan transaksi)  
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 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam 

Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).,157-158. 
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c. Harta yang dihutangkan.  

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah 

sebagai berikut:  

a. Si>ghat 

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud si>ghat adalah i>ja>b dan qabu>l. 

Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha’ bahwa ijab itu sah dengan 

lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, 

seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”.  

Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan 

kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku 

ridha” dan  lain sebagainya. 
14

  

Qa>rd dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang 

yang dibolehkan syara’. Selain itu, qa>rd pun dipandang sah setelah 

adanya i>ja>b dan qabu>l, seperti pada jual beli dan hibah.
15

  

Si>ghat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduannya 

tentang terjadinya suatu akad.
16

 Akad dapat dilakukan dengan cara:  

1) Akad dengan Lafazh (ucapan)  

Si>ghat dengan ucapan adalah si>ghat akad yang paling 

banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat 
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 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam 

Pandangan 4 Madzhab., 159.  
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 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah., 153. 
16
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dipahami, keua belah pihak harus mengerti ucapan masing-

masing serta menunjukkan keridhaannya. 

2) Akad dengan Perbuatan  

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang 

menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan 

barang dan pembeli memberikan uang.  

3) Akad dengan Tulisan  

Dibolehkan akad dengan tulisan, bak bagi orang yang 

mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut 

harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduannya. 

Agar i>ja>b qabu>l dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  

1) i>ja>b dan  harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak 

yang melangsungkan akad.  

2) Antara i>ja>b dan qabu>l harus sesuai.  

3) Antara i>ja>b dan qabu>l harus bersambung dan berada ditempat 

yang sama  

4) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang 

akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di 

antara perkataan akad.  

5) i>ja>b tidak boleh diulang atau dibatalkan sebulum ada jawaban 

qabu>l.17
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 Ibid., 41-42.  
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b. ‘A>qidain 

Menurut Kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud ‘a>qidain 

(dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan 

penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:  

1) Syarat-syarat Bagi Pemberi Hutang  

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah 

termasuk ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), 

yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk).  

2) Syarat Bagi Penghutang 

a) Syafi’iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori 

orang yang mempunyai ahliyah al-mu’amalah (kelayakan 

melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru’ (kelayakan 

memberi derma). Adapun kalangan Ashn>af  mensyaratkan 

penghutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan 

membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, 

dan berakal sehat.  

b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung 

karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.
18

  

c. Harta yang dihutangkan diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan 

oleh fuqaha karena dengan demikian penghutang dapat membayar 

hutangya dengan harta semisal.  

                                                           
18

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam 
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Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu:  

1) Diketahui kadarnya  

2) Diketahui sifatnya.  

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang 

tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.
19

 

5. Syarat Utang Piutang  

Syarat-syarat utang (al-qa>rdhu) adalah sebagai berikut:  

a. Besarnya pinjaman (al-qa>rdhu) harus diketahui dengan takaran, 

timbangan, atau jumlahnya.  

b. Sifat pinjaman (al-qa>rdhu) dan usianya harus diketahui jika dalam 

bentuk hewan.  

c. Pinjaman (al-qa>rdhu) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu 

yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
20

  

Selain itu ada beberapa asas al-uqud yang harus dilindungi dan 

dijamin karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi, karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Adapun asas-asas 

yang dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Asas Ridha>iyyah (Rela Sama Rela)  

Asas Ridha>iyyah yang dimaksud adalah bahwa transaksi 

ekonomi Islam dalam bentuk apapun seperti yang dilakukan dalam 

praktek Arisan Motor Sistem Lelang ini, antara pihak pengurus dan 
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peserta arisan haruslah tercermin sikap rela sama rela yang hakiki. 

Asas ini didasarkan terutama dalam surat an-Nisa’ ayat 29 beikut:  

                          

                   

       

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.21
  

 

b. Asas Manfaat  

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan antara pihak 

pengurus dengan peserta arisan haruslah berkenaan dengan hal-hal 

(obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah Islam 

mengharamkan akad bekenaan dengan hal-hal yang bersifat 

ma>dha>rat atau mafsadah.  

c. Asas Keadilan  

Para pihak yang bertransaksi harus dilakukan dan 

diperlakukan dengan adil dalam konteks pengertian yang luas dan 

konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur’an yang 

menunjukkan tinggi keadilan dan ani kezaliman dalam bentuk riba 

seperti yang dijelaskan dalam surat al-Hadiid ayat 25 berikut ini:  
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 Al-Qur’an, 122.  
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Artinya:  

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) 

supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami 

ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 

berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 

yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal 

Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi 

Maha Perkasa.
22

  

 

d. Asas Saling Menguntungkan  

Setiap akad yang dilakukan oleh para phak harus bersifat 

memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya 

Islampun mengharamkan transaksi yang mengandung gha>rar 

(penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan 

pihak lain.
23

  

6. Tambahan Pada Qa>rd  

Ada dua macam penambahan pada qa>rd (utang piutang), yaitu 

sebagai berikut ini:  
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a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan 

ijma’. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: 

“Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak 

kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. 

Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda 

Rosulullah  Saw:  

َفَعًة فَ همَو رِبًا   كمُل قَ ْرٍض َجر  َم ْ
Artinya:  

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”24
  

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, 

maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik 

berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal al-qa>rd (hutang 

piutang).25
 

 

B. Lelang (Muzayadah)  

Agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin memberikan kebebasan, 

keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Tentu 

saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa 

rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan 
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 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam 

Pandangan 4 Madzhab., 178.  
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yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak 

orang lain secara tidak sah.
26

 

Karena itu, sebelum memutuskan hukum syaria’ah tentang lelang yang 

merupakan salah satu bentuk muamalah, perlu dipahami ihwalnya.  

Kegiatan lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer 

dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar 

tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar 

yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin 

naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, 

sebagaimana lelang ala Belanda dan disebut lelang naik. Di samping itu 

lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka 

lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya 

diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakatgi 

prnjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk 

melakukan lelang, dan biasanya ditanda tangani ketukan (disebut lelang 

turun). Lelang ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, 

yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada 

pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.
27

 

Jual beli muzayadah (lelang) disebut juga jual beli dalalah dan munadah. 

Secara etimologis berarti bersaing (tanafus) dalam menambahkan harga 

barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara terminologis, 

jual beli muzayadah adalah jika seorang penjual menawarkan barang 
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dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para 

calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang 

dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan 

harga.
28

  

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka 

umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan 

dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan 

atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha 

mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian 

diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar 

tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli 

adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli 

tersebut mengambil barang dari penjual.
29

 

Penjualan dengan cara lelang disebut muzayadah. Penjualan seperti ini 

dibolehkan oleh agama Islam karena dijelaskan dalam satu hadist:  

ُمَْيدمْبنم َمْسَعَدةَ  َْيِط ْبِن َعْجَانَ َحَدثْ َا عمبَ ْيَدالل ِه . َحَدثْ َا  ُم ، َحَدثْ َا اَأْخَضرمْبنم َعْجَاَن َعْن ْبنم 
لل ه َعْن أََنسٍ َعْبِدالل ِه احََِفِي  َقَل َمْن َيْشََِْى وَ  ِحْلًسا َوَقَدًحا بَاعَ  م.ص ْبِن َما ِلٍك، اَن  َرسمْوُم

ُ َما ِبِدرْ َهَذااْحِْلَس َواْلَقَدَح فَ َقاَلَرجمٌل َأَخْذت مهم  ؟ َمْن َعَلى ِدْرَهمٍ َمْن يَزِْيدم  م.ص َهِم فَ َقاَل ال ِِ
ِ فَ َباَعهمَما ِمْهم يَزِْيَدَعَلى ِدْرَهٍم؟ فََأعْ  م َرجمٌل ِدْرَََْْ َمذىُطَا  َروا ال

Artinya:  

Humaid bin Mas’adah menceritakan kepada kami Ubaidillah bn 
Syumaith bin Ajlan menceritakan kepada kami, Al Akhdar bin Ajlan 

menceritakan kepada kami dari Abdullah Al-Hanafi dari Anas bin Malik, 

                                                           
28

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam 

Pandangan 4 Madzhab., 24-25. 
29

 WWW.ReferensiMakalah.com/2013/02/Pengertian-dan-bentuk-lelang.html. Diakses 

pada tanggal 31 Agustus 2015 Jam 09.45 WIB. 

http://www.referensimakalah.com/2013/02/Pengertian-dan-bentuk-lelang.html
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sesungguhnya  Rosulullah Saw. menjual pelana dan gelas, kemudian 

Rasulullah bersabda: siapa yang mau membeli pelana dan gelas ini? 

Seorang lelaki berkata; saya beli dengan satu dirham. Naabi Saw. 

bersabda: siapa yang mau menambah lebih satu dirham, siapa yang mau 

menambah lebih satu dirham? Maka seorang lelaki membeli kepada 

Rosulullah dengan dua diram dan Rasulullah menjualnyakepada lelaki 

itu. (Riwayat Tirmidzi).
30

  

 

 

C. Hukum Jual Beli Muzayadah  

 Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya boleh. 

Tidak ada yang menentang pendapat ini kecuali an-Nakha’i. Dia berpendapat 

bahwa jual beli seperti ini hukumnya makruh, Al-Hasanal-Basri, Ibnu Sirin, 

al-Auza;i, dan lainnya berpendapat bahwa jual beli (lelang) hukumnya 

makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pusaka.  

Yang benar menurut kami adalah pendapat mayoritas ulama yang 

membolehkan jual beli (lelang). Diriwayatkan dari Abu Najah dari Mujahid, 

ia berkata: “Seseorang boleh melakukan jual beli lelang. Dengan cara 

demikianlah seperlima harta rampasan perang dijual.”  

Ibnu al-‘Arabi membantah orang yang mengkhususkan jual beli lelang 

hanya pada harta ghanimah (harta rampasan perang) dan harta pusaka. Ia 

berkata, “Tidak ada gunanya mengkhususkan kebolehan jual beli lelang pada 

harta rampasan perang dan harta pusaka karena masalahnya satu, tetapi 

maknanya banyak.”  

                                                           
30

 Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Terj.Sunan At Tirmidzi Juz II (Semarang: Asy 

Syifa’, 1992)., 569-570.   
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Hanabilah berpendapat bahwa boleh menjual harta seorang yang muflis 

(pailit) dengan cara lelang karena dapat menaikkan harga dan menenteramkan 

hatinya (muflis).  

Tidak diragukan bahwa demikian ini adalah kebenaran yang menjadi 

tujuan baik dalam syari’ah.31
  

 

D. Kaidah Al-Urf  

1. Pengertian ‘Urf  

“Urf” artinya menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan”, “satu 

kebiasaan yang terus menerus”. “Urf”  yang dimaksud dalam ilmu ushul 

fiqh adalah :  

ِِِْم َوَيْسَتِقُر ِِ ن مفمِسِهْم ِمَن اأمممْورِ  م ال اسم اَِفَئٌة ِم ْهمْم ِِ ممَعاَمَا  َْقب مْوَلِة  َما ِاْعَتا َد
َكَررَِة ام

م
ام

 ِعَْد طَْبِع الس ِلَمةِ 
Artinya:  

“Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada 

sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/ tetap 

dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus 

yang diterima oleh akal sehat”.32
 

 

 Menurut Imam Musbikin, dalam Qawa’id al-Fiqhiyah:  

ِِِْم َسَواءٌ الَعا َدةم َما ت معَ  َََْرى َحَيا ََمْم َسائًِغاِِ   َكاَن قَ ْوًُ اَْم ِفْعًا   ارِفمهم ال اسم فََأْصَبَح َماْلمْوفًا 
 

Artinya:  

                                                           
31

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 

Madzhab., 25-26.  
32

 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul, Fiqh Satu Dan Dua (Jakarta: Prenada Media Group, 

2010)., 161-162.  
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“Al-‘adah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga 
hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan 
mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”.  
 

ْ ِلَساِن  َسارمْوا َعَلْيِه ِمْن قَ ْوٍل اَْوِفْعٍل  اَْوتَ ْرٍك َويمَسم ىَ,اَْلعمْرفم همَو َمات مَعارِفمهم ال اسم  اْلَعاَدةم َوِِ
َ اْلعمْرِف َواْلَعاَدةِ  ْْ َ َُفَ ْرَق بَ  ْْ  الش ْرِعيِ 

Artinya:  

‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, 

baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. 

Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama’ syari’at 
tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat.33

 

 

Secara etimologi urf adalah yang baik. Secara terminologi yaitu 

kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
34

 

Menurut istilah fukaha, urf ialah segala sesuatu yang telah menjadi 

kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus. Baik berupa 

perkataan maupun perbuatan.
35

  

Definisinys, al-Arfu yaitu apa yang saling diketahui dan yang 

saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. 

Dinamakan adat. Menurut pendapat ahli-ahli syar’i, tidak berbeda antara 

al-Arfu amali dengan adat. Arfu amali, misalnya orang saling mengetahui 

jual beli, orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan. 

Arfu qauli misalnya orang saling mengetahui meng-ithlakan anak itu 

kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui 

tidak meng-ithlakan lafadz daging itu kepada ikan. Arfu itu dibentuk dari 

orang yang saling mengetahui atas perbedaan tingkat mereka pada 

                                                           
33

 Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, 2012., 69. 
34

 Sidi Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)., 236.  
35

 Umar Syihab, Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Karya Toha 

Putra., 30.  
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umumnya, dan dan khususnya perbedaan ijma’. Karena terbentuk dari 

kesepakatan para mujtahid khusus, bukan diasukkan kepada umum dalam 

pembentukannya.
36

  

Mengenai sumber hukum ‘urf, Hasbi menyebutkan bahwa ‘urf 

ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh 

tabi’at manusia yang sejahtera. Dari pengertian ‘urf seperti ini, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ‘urf sebagai sumber hukum, 

bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang 

berlaku dimasing-masing masyarakat atau tempat.
37

  

Hakikat adat dan ‘urf  itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal 

oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga 

diterima keberadaannya di tengah umat.
38

  

Definisi al-‘adah dalam kamus bahasa Arab bermaksud sesuatu 

yang berulang-ulang. Abu Latif mendefinisikan adat sebagaimana yang 

dipahami dari perkataan Arab: “Sesuatu perkataan atau perbuatan yang 

terus menerus dilakukan oleh manusia. Yaitu apa yang penting ia dapat 

diterima oleh akal manusia dan ia dilakukan secara berulang-ulang”. 

Sedangkan definisi al-‘Urf  menurut kamus bahasa Arab semakna dengan 

ma’ruf yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari pada segala kebaikan 

dan mereka menerimanya dengan itmi’nan (tenang, nyaman).39
 

                                                           
36

 Syekh Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta, Rineka Cipta, 205)., 104. 
37

 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqk Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)., 122. 
38

 Amir Syarifuddin, Gari-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 

2012)., 71.  
39

 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyah; Panduan Praktis Dalam Merespon 

Problematika Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2011)., 139.  
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Al-‘Adah secara bahasa diambil dari masdhar al-audu atau 

almu’a>wadah yang artinya “berulang-ulang kembali”. Jadi al-‘adah 

adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk sebuah perbuatan yang 

dilakukan berulang-ulang, sehingga karena seringnya perbuatan itu 

menjadi sangat perlu dilakukan, bahkan karena mudahnya sampai 

menyerupai tabi’at atau karakter yang alamiah.  

Al-‘adah atau al-‘urf adalah sesuatu yang memiliki suatu kesamaan 

dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang 

memiliki akal sehat (ulil albab) dan merek tidak mengingkarinya. 

Menurut al-Zarqa, sesuatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum 

(adat al-‘am) atau yang berlaku secara khusus (adat al-khash) dapat 

dijadikan penentu di dalam menetapkan suatu hukum syar’i yang 

tentunya hukum syar’i yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash. 

Di dalam bahasa syar’i, antara kata al-adat dan al-‘urf tidak 

terdapat perbedaan. Akan tetapi perbedaan keduannya terjadi di kalangan 

para ulama, namun pada hakikatnya keduanya memiliki unsur pengetrian 

yang serupa yaitu keduanya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-

ulang dan disepakati serta dilakukan oleh suatu komunitas tertentu secara 

umum. Al-‘adah lebih luas cakupannya (umum) bila dibandingkan 

dengan al-‘urf, maka setiap ‘urf pasti disebut al-‘adah, dan tidak semua 

al-adah disebut ‘urf.40
  

2. Dasar Hukum Pengambilan Qa’idah ‘Urf 

                                                           
40

 Ibid., 141 
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Artinya :  

“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.41
 

 

 Para ulama Ushul Fiqh sependapat bahwa al-‘urf dipahami sebagai 

sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat 

ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah 

dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.
42

 

 Syari’at Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar 

akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting 

dalam mengatur lalulintas hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota 

masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang 

tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran 

hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan 

menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hak yang 

seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun 

tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah 

daging di kalangan masyarakat.
43

 

3. Macam-macam ‘Urf  

Dilihat Dari Segi Objek  

                                                           
41

 Al-Qur’an Surat al-A’raf ayat 199., 177.  
42

Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyah; Panduan Praktis Dalam Merespon 
Problematika Hukum Islam., 142.  

43
 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqk Indonesia.,123. 
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a. ‘Urf al-Lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafadz ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga 

makna ungkap-an itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran 

masyarakat.  

b. ‘Urf al-Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.44
  

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf perbuatan maupun perkataan 

terbagi kepada dua kelompok yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

a. ‘Urf Shahih  

‘Urf shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal ummat 

manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Dan ia tidak 

menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Abu Zahra 

membagi jenis ‘urf ini menjadi dua yaitu:  

1) ‘Urf ‘Am (umum) yang telah berlaku umum diseluruh masyarakat 

tanpa memandang kenyataan di masa lalu.  

2) ‘Urf khas (khusus) yaitu ‘urf yang berlaku dikenal di suatu tempat 

atau masyarakat tertentu. 

b. ‘Urf Fasid  

‘Urf fasid adalah ‘urf yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) 

karena bertentangan dengan syari’at. Dari pendapat ini dapat diketahui 

                                                           
44

 Sidi Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh., 236.  
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bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah 

mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini.
45

  

4. Syarat-syarat Adat Diterima menjadi Hukum 

Adapun Syarat-syarat agar adat bisa diterima menjadi hukum adalah  

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.  

b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh 

dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. 

c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun 

as-Sunnah. 

d. Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal 

yang sejahtera.
46

 

Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal 

mu’amalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu 

diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf. 

Yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur’an dan Hadis.47
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 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyah; Panduan Praktis Dalam Merespon 
Problematika Hukum Islam., 147-148.  

46
 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Hajimasagung, 1990)., 24. 
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 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul, Fiqh Satu Dan Dua., 163. 
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BAB III  

ARISAN MOTOR SISTEM LELANG DI UD. ROSANA DESA JETIS 

KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Arisan Motor Sistem Lelang “UD. Rosana” 

Pada awalnya arisan ini dibentuk atas dasar keinginan beberapa orang 

yang memang mereka ingin menyalurkan gaji mereka untuk modal usaha 

sehingga mereka memikirkan kumpulan apa yang bisa mereka jalankan. 

Dalam wawancara dengan Ibu Ima Selaku Ketua Arisan Motor Sistem Lelang 

di UD. Rosana, dijelaskan tentang alasan pembentukan Arisan Motor Sistem 

Lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 

yaitu:  

Ide pembentukan arisan motor sistem lelang ini bermula ketika 

beberapa orang yang sudah mempunyai penghasilan tetapi mereka 

suka bisnis dan menginginkan modal yang tanpa melalui bank. 

Kemudian mereka bermusyawarah gimana caranya agar modal 

tersebut didapat.
1
 Tercetuslah ide yang mana diadakannya arisan, 

tetapi arisan yang biasa dilakukan dimasyarakat yaitu dengan sistem 

kopyok (diundi) siapa yang namanya keluar maka dia yang dapat 

arisan pada saat itu tetapi bagi yang dapat itu tidak menginginkan 

dapat arisan pada saat itu, kemudian bagaimana caranya orang yang 

dapat arisan pada waktu itu dia yang membutuhkan.
2
  

 

Akhirnya pada tahun 2008 Ibu Ima dan teman-temannya membentuk 

sebuah perkumpulan arisan yang diberi nama Arisan Motor Sistem Lelang 

                                                           
1
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/1-W/05-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini.  
2
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/1-W/05-VI/2015dalam lampiran laporan skripsi 

ini.  
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“UD. Rosana” yang beralamatkan di timur perempatan Jetis. Adapun susunan 

pengurusnya adalah sebagai berikut:
3
  

1. Ketua    : Ibu Ima  

2. Sekretaris   : Bpk Iwan Hartanto 

3. Bendahara   : Ibu Siti Supartini   

4. Pengurus lain-lain : Bpk Fajar Cahyono  

  Erna  

Sampai saat ini arisan motor sistem lelang ini sudah berjalan kurang 

lebih selama 7 tahun. Dan peminatnya pun semakin banyak sehingga pada 

tahun 2015 ini pihak pengurus akan membuka lagi pndaftran arisan baru.  

Peserta arisan ini sudah banyak sekali, dan pesertanya berasal dari 

semua kalangan yaitu petani, PNS, guru, pedagang, wiraswasta, pedagang 

dan masyarakat umum. Pesertanya tidak hanya berasal dari warga Kecamatan 

Jetis saja melainkan sudah merambah ke kecamatan lain di sekitarnya.
4
  

Sesuai dengan namanya, pemenang arisan ini akan mendapatkan 

sebuah sepeda motor. Di UD. Rosana ada 5 gelombang arisan, tiap 

gelombang berbeda-beda besaran pembayaran iuran arisannya. Karena 

gelombang pertma telah selesai maka gelombang yang ada tinggal gelombang 

2, 3, 4, 5 dan 6. Tiap gelombang memiliki anggota yang berbeda–beda, dan 

juga besaran iuran nya pun berbeda-beda. Periode arisan pun berbeda-beda 

selesainya tergantung banyaknya peserta arisan. Contohnya gelombang 5 

                                                           
3
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/1-W/05-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini. 
4
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/1-W/05-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini. 
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yang jumlah pesertanya sebanyak 70 orang dengan iuran sebesar Rp 

200.000,- per bulan. Di perkirakan selesai selama 4,5 tahun tetapi arisan ini 

bisa selesai lebih awal karena dalam satu bulan bisa melakukan lelang 2 atau 

3 orang.  

Tetapi ada juga yang menginginkan dapat arisan berupa uang yang 

mana para pengurus menganggapnya bahwa yang menginginkan uang 

tersebut karena untuk membeli sepeda motor second (bekas). Tetapi dengan 

persyaratan arisan telah berjalan selama 2 tahun.  

 

B. Pelaksanaan Akad Arisan Motor Sistem Lelang Di Desa Jetis Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo  

Calon peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta arisan 

lelang caranya cukup mudah. Mereka datang saja langsung ke tempat 

pelaksanaan arisan yaitu di UD. Rosana Desa Jetis dan di sana mereka bisa 

mendaftarkan dirinya kepada pengurus di kantor secara lisan dengan 

membawa foto copy KTP, kemudian pengurus akan mencatat identitas calon 

peserta di buku daftar peserta arisan motor sistem lelang. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa para peserta berakad secara lisan dengan syarat menbawa 

foto copy KTP.
5
  

Hal tersebut senada dengan cerita Ibu Sumadi yaitu salah seorang 

peserta arisan yang berasal dari Desa Josari. Beliau telah mengikuti arisan  

motor sistem lelang ini sejak tahun 2009 hingga sekarang. Beliau 

                                                           
5
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/1-W/ 05 – VI /2015 dalam lampiran laporan 

skripsi ini. 
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mendaftarkan diri kepada Ibu Ima selaku ketua arisan lelang ini. Akan tetapi 

sebelumnya beliau diberi paparan tata cara pelaksanaan arisan motor sistem 

lelang ini. Setelah beliau paham dan setuju barulah Bu Sumadi melakukan 

akad dengan Ibu Ima dengan ucapan “Bu Ima saya daftar menjadi peserta 

arisan motor sistem lelang di sini”. Kemudian Ibu Ima menjawab, “Iya Ibu 

Sumadi, identitas Ibu akan saya catat dalam buku daftar peserta arisan motor 

sistem lelang”.6  

Adapun ketentuan arisan dibuat oleh pengurus dan seluruh anggota 

arisan yang berisi sebagi berikut:
7
  

1. Standart motor Beat dengan keputusan harga Rp 13.800.000 + 

administrasi Rp 1.500.000 = Rp 15.300.000  

2. Dengan keputusan terkecil lelang Rp 3.000.000  

3. Arisan motor bisa diminta uang jika arisan telah berjalan lamanya 2 tahun  

4. Motor bisa diminta merk lain dengan catatan tambah harga ditambah 

sendiri  

5. Setiap bulan terima Door Price melalui undian, bagi yang hadir senilai Rp 

10.000 bisa nominal uang atau barang  

6. Kecuali Door Price bulanan ada Door Price tahunan sebesar Rp 600.000 

(berupa beraneka macam barang) 

7. Peserta wajib dan sanggup mematuhi semua peraturan yang berlaku  

8. Apabila dipandang perlu untuk kepentingan besama, ketentuan arisan bisa 

dirubah berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan peserta arisan.  

                                                           
6
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/2-W/07-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini. 
7
 Lihat Transkip Dokumen Nomor 01/D/07-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi ini. 
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C. Mekanisme Lelang 

Sedangakan tata cara atau mekanisme pelaksanaan arisan motor 

sistem lelang ini adalah sebagai berikut:
8
  

1. Arisan dilaksanakan setiap bulan pada pukul 16.00 WIB sampai selesai, 

untuk tanggal sesuai dengan kesepakatan di masing-masing kelompok 

arisan.  

2. Sebelum lelangan dimulai para peserta bersama-sama nonton Video yang 

diputarkan oleh pengurus.  

3. Dimunculkan pertanyaan yang di ambil dari pemutaran video tersebut 

yang dapat menjawab akan mendapatkan hadiah.  

4. Lelangan arisan dibuka mulai jam 16.30 WIB dan ditutup jam 17.00 WIB  

5. Peserta akan mendapatkan arisan berdasarkan hasil lelang arisan yang 

tertinggi.  

6. Apabila lelang tertinggi nilainya sama besar, maka akan diadakan lelang 

kembali dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Lelang hanya bisa diikuti oleh peserta lelang yang nilainya sama 

besar.  

b. Besarnya nilai lelangan tidak boleh lebih kecil dari nilai lelang 

tertinggi sebelumnya.  

c. Atau berdasarkan kesepakatan/musyawarah pelelang tertinggi tersebut 

dengan pengurus arisan.  

                                                           
8
 Lihat Transkip Dokumen Nomor 02/D/07-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi ini.  
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7. Lelang arisan motor diadakan secara tertutup, artinya peserta arisan yang 

ingin melelang menuliskan besarnya lelang pada sebuah kertas yang telah 

disediakan oleh pengurus.  

8. Apabila dipandang perlu dan demi kelancaran arisan, tata cara tersebut 

bisa dirubah berdasarkan musyawarah.  

Di dalam arisan ini ada penetapan minimal lelang dalam setiap 

kelompok arisan berbeda-beda, tetapi untuk yang iuran sebesar Rp 200,000,- 

ditetapkan minimal lelang sebesar Rp 3.000.000,- itu sudah sesuai 

kesepakatan pengurus dan semua anggota arisan dalam musyawarah bersama.  

Mengapa ada penetapan minimal lelang? karena semua anggota 

dan pengurus bersepakat dengan andanya penetapan minimal lelang, maka 

saldo yang mereka miliki akan semakin besar yang bertujuan untuk 

mempercepat selesainya arisan. Yang mana apabila tidak dientukan besarnya 

minimal lelang maka setiap bulan hanya bisa melelang satu motor, tetapi 

dengan adanya penetapan minimal lelang ini maka arisan ini mempunyai 

saldo dan dalam satu bulan bisa melelang lebih dari satu motor.
9
  

Sebagaimana pernyataan Ibu Yusi “dalam arisan ini lebih besar 

anggota berani melelang maka arisan tersebut akan semakin cepat selesai. 

Apabila arisan telah selesai dan saldo masih, maka uang tersebut akan 

dibagikan kepada semua anggota arisan sesuai dengan kesepakatan.”10
  

 

                                                           
9
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/3-W/20-VI /2015 dalam lampiran laporan skrisi 

ini. 
10

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 10/4-W/07-VI/2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini. 
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D. Selisih Perolehan Arisan  

Antara anggota arisan satu dan yang lainnya perolehan arisan tidak sama 

karena disesuaikan dengan besarnya keberanian melelang dari masing-masing 

anggota arisan.  

Adapun contoh perhitungan dalam arisan motor dengan sistem lelang ini 

adalah sebagai berikut:
11

  

Total uang arisan tiap bulannya adalah 70 x Rp 200.000,00 = Rp 

14.000.000,00. Jika nominal lelang tertinggi Rp 3.700.000,- maka orang 

yang melelang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 

14.000.000,00 – Rp 3.700.000,00 – Rp 1.500.000,00 = Rp 8.800.000,00.  

Sedangkan kelebihan uang yang terkumpul tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut: Rp 14.000.000,00 – Rp 8.800.000,00 – Rp 1.500.000,00 (Biaya 

pengadaan snack, biaya pengadaan door price, dan biaya upah pengurus) 

= Rp 3.700.000,00.  

Uang sisa ini disebut sebagai saldo dan akan ditampung oleh pengurus 

arisan. Dengan anggota 70 orang, arisan diperkirakan habis selama 50 

kali pelaksanaan arisan. Jadi anggota cukup membayar iuran arisan 

selama 50 kali saja, bukannya 70 kali. Jika dihitung sampai berakhirnya 

arisan, uang yamg disetor oleh setiap peserta adalah 50 x Rp 200.000,00 

= Rp 10.000.000,00.  

Jadi setiap peserta seharusnya bisa mendapatkan uang sebesar 

Rp10.000.000,-. Tentu saja dari hasil perhitungan ini bisa dilihat bahwa 

ada selisih antara nominal uang yang diterima dengan jumlah uang 

setoran peserta yaitu Rp 10.000.000,00 – Rp 8.800.000,00 = Rp 

1.200.000,00. Selisih ini tergantung sesuai dengan besarnya lelang 

peserta. Semakin besar uang lelang maka yang diterima semakin kecil 

dan selisih uang yang disetor pun akan semakn tinggi dan sebaliknya. 

Hal ini pun memungkinkan terjadinya perbedaan hasil uang yang 

diterima masing-masing peserta.  

 

 

Mengapa arisan bisa selesai selama 50 kali pelaksanaan arisan dan tidak 

penuh selama 70 kali? Hal ini dikarenakan dalam sekali pelaksanaan arisan 

ada 1 sampai 3 orang yang menang lelang. Jika hanya 1 yang menang maka 

                                                           
11

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 11/5-W/08-VI /2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini.  
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ada saldo dan jika yang melelang lebih dari satu maka ada kekurangan dana, 

maka pengurus akan memberi dana talangan terlebih dahulu yang kemudian 

akan diganti jika ada dana sisa saldo arisan selanjutnya. Uang akan 

diserahkan paling lambat 1 sampai 3 hari setelah pengumuman pemenang 

arisan. Berdasarkan paparan Ibu Ima, jika diakhir arisan masih ada sisa saldo 

maka uang itu akan dibagikan kepada seluruh peserta arisan secara merata.
12

  

Di dalam arisan tersebut antara peserta satu dengan yang lainnya tidak 

sama perolehan arisan, karena dalam besar kecilnya perolehan ditentukan 

dengan besar kecilnya peserta berani melelang. Para peserta tidak merasa 

dirugikan karena menurut mereka sudah menjadi kebiasaan bahwa arisan 

tersebut sistemnya bahwa perolehannya tidak sama dan mereka pun  tidak 

merasa dirugikan. Sesuai dengan penuturan bapak Mujiwahono berikut 

“menurut saya, saya rela karena pas saya melelang kan saya pas butuh, jadi 

lek karepku wis adil kwi mergo kat biyen yo ngono kuwi arisane”.
13

 

 

                                                           
12

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 12/3-W/20-VI /2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini. 
13

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 13/5-W/19-VI/ 2015 dalam lampiran laporan skripsi 

ini. 
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BAB IV  

ANALISA FIQH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN MOTOR 

SISTEM LELANG 

 

A. Analisa Fiqh Terhadap Akad Arisan Motor Sistem Lelang di UD. 

ROSANA Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo  

Agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin memberikan kebebasan, 

keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegatan umat Islam. Tentu saja 

kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa 

rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan 

yang berlaku dimasyarakat tanpa melangar ataupun merampas hak-hak orang 

lain secara tidak sah.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, anggota masyarakat 

harus melakukan kegiatan ekonomi atau yang berkaitan dengan hal 

mu’amalah. Masyarakat pun diharuskan bisa bekerjasama dengan masyarakat 

lainnya untuk saling membantu atau tolong menolong yang maksudnya 

adalah masyarakat yang mempunyai kekuatan mau menolong yang lemah, 

yang mempunyai kelebihan dan kecukupan menolong yang masih 

kekurangan.  

Prinsip utang piutang ini sering disebut dangan qard, termasuk dalam 

perbuatan ta’awuniah. Qa>rd adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih, pinjaman kepada orang lain yang dapat ditaggih. Prinsip qa>rd 

ini menhendaki masyarakat untuk melakukan utang piutang antar sesama 
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masyarakat dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an Surat al-Hadiit sebagai berikut:  

                        

Artinya:  

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 

dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.1 
 

Seperti halnya praktek Arisan Motor Sistem Lelang “UD. Rosana” 

yang beralamatkan di Desa Jetis ini, prinsip qa>rd atau utang piutang tercermin 

dalam kegiatan ini. Dimana masyarakat saling membantu dalam menyediakan 

dana keuangan, yang masing-masing peserta bisa mendapatkannya secara 

bergantian dengan melakukan arisan sistem lelang.   

Dalam Islam, suatu akad utang piutang haruslah terpenuhi rukun-

rukunnya sebagai berikut:  

Rukun qa>rd (hutang piutang) ada tiga, yaitu: 

a. Si>ghat  

b. ‘Aq}{idain (dua pihak yang melakukan transaksi)  

c. Harta yang dihutangkan.   

Pelaksanaan akad dalam praktek Arisan Motor Sistem Lelang di UD. 

Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini sudah bisa 

dikatakan sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:  

                                                           
1
 Al-Qur’an, surat al-Hadiid ayat 11. 
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1. Adanya si>ghat (i>jab qabu>l), yaitu terjadinya akad antara peserta arisan 

dengan pengurus 

2. Adanya ‘A>qidain, yaitu adanya peserta arisan satu dan peserta arisan 

lainnya 

3.  Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu adanya iuran yang jelas tiap 

anggota arisan  

Terpenuhinya syarat utang piutang, yaitu:  

1. Besarnya pinjaman diketahui  

2. Adanya sifat pinjaman yang jelas  

3. Pinjaman berasal dari orang yang mampu dan sehat akalnya.  

Kata sepakat atau i>jab qabu>l antara pihak pengurus arisan dengan 

peserta arisan telah dilakukan sejak awal. Dalam prakteknya, akad yang 

digunakan oleh peserta arisan dengan pengurus arisan adalah secara lisan 

(kata-kata). Dimana peserta mengemukakan keinginannya untuk ikut arisan 

disertai dengan kerelaan dan kesanggupan untuk mengikuti tata cara maupun 

tata tertib yang ada dalam perkumpulan arisan motor sistem lelang tersebut. 

hal ini sesuai dengan paparan seseorang peserta, dimana beliau melakukan 

akad secara lisan sebagai berikut: Ibu Sumadi: “Bu Ima saya daftar menjadi 

peserta arisan motor sistem lelang disini”. Kemudian Ibu Ima menjawab “Iya 

Ibu Sumadi, identitas Ibu akan saya catat dalam daftar peserta arisan motor 

sistem lelang”.2  

                                                           
2
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/2-W/F/07-VI/2015 dalam lampiran laporan 

skripsi ini. 
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Selain itu ada beberapa asas al-uqu>d yang harus dilindungi dan 

dijamin karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi, karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Adapun asas-asas yang 

dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Asas Ridha>iyyah (Rela Sama Rela)  

2. Asas Manfaat  

3. Asas Keadilan 

4. Asas Saling Menguntungkan  

Berdasarkan uraian masing-masing asas di bab II menunjukkan 

bahwa dalam praktek arisan lelang ini sudah menerapkan semua asas 

Ridha>iyyah (rela sama rela), asas manfaat, asas keadilan dan asas saling 

menguntungkan. Dimana antar peserta arisan sudah menunjukkan sikap rela 

sama rela dengan adanya kesepakatan sehingga tercipta peraturan bersama 

dan dipatuhi serta menjalankan ketentuan maupun tata tertib yang telah 

disepakti bersama dengan tanpa adanya paksaan. Antar peserta arisan juga 

saling memberi manfaat dan keuntungan satu sama lain, terbukti dimana 

mereka saling pinjam meminjam dalam penyediaan dana dan bagi peserta 

yang membutuhkan dana tersebut bisa memperolehnya dengan cara 

melelangnya.  

Serta dalam menentukan yang pada saat arisan siapa yang 

memperoleh ditentukan dengan lelang yaitu lelang secara tertulis dan hukum 

jual beli dengan lelang dihukumi mubah. Karena tambahan yang 

dimaksudkan adalah tambahan penawaran. 
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Dalam praktek arisan motor sistem lelang ini, terdapat selisih antara 

total pembayaran dan total perolehan yang seharusnya diterima oleh peserta 

arisan dan juga ada perbedaan perolehan antara peserta satu dengan peserta 

yang lainnya. Hal ini dikarenakan cara penentuan pemenangnya dilakukan 

secara lelang.
3
 Namun, karena keadilan yang dimaksudkan di atas di artikan 

secara luas maka praktek arisan ini tetap memenuhi unsur keadilan. Dimana 

perbedaan nilai itu telah disepakati oleh para peserta dan peserta pun sudah 

mengetahuinya dari sejak awal mengikuti arisan lelang ini. Para peserta tidak 

mempermasalahkan hal tersebut, karena niat mereka murni untuk pinjam 

meminjam dan ridha atas ketentuan tersebut. sebagaimana yang di ungkapkan 

Ibu Yusi, bahwasannya mereka mengetahui hal tersebut dari awal dan telah 

ada kesepakatan mengenai semua itu.
4
 Mereka menyadari penentuan dengan 

cara lelang itu apa pun bentuknya pasti tidak sama.  

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

akad pelaksanaan praktek Arisan Motor Sistem Lelang di UD. Rosana di 

Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini dihukumi mubah atau 

boleh, karena telah sesuai dengan akad qa>rd dan terpenuhi syarat dan 

rukunnya, serta akad lelang yaitu dalam arisan   

Sedangakan tata cara atau mekanisme pelaksanaan arisan motor sistem 

lelang di UD. Rosana Desa Jetis yaitu: kegiatan lelang menurut pengertian 

transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di 

                                                           
3
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 10/3-W/F/20-VI/2015 dalam lampiran laporan 

skripsi ini. 
4
 Lihat Transkip Wawancara Nomor 11/2-W/F/07-VI/2015 dalam lampiran laporan 

skripsi ini. 
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depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran 

barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan 

harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada 

calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda dan 

disebut lelang naik.
5
 Sebagaimana yang terjadi pada arisan motor sistem 

lelang di UD. Rosana yaitu menggunakan sistem sesuai yang dipaparkan di 

atas yaitu dilakukan dimuka umum di depan para anggota arisan dibuka 

dengan nilai lelang terendah kemudian semakin naik sampai akhirnya 

diberikan kepada peserta arisan yang berani menawar dengan harga tertinggi. 

Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli 

adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli 

tersebut mengambil barang dari penjual. Di dalam arisan sepeda motor sistem 

lelang di UD. Rosana juga menerapkan hal tersebut yaitu penentuan siapa 

yang memperoleh arisan dengan cara lelang yaitu peserta arisan yang berani 

menawar harga tertingi. Kemudian yang memenangkan lelang tersebut itulah 

yang disebut betok arisan atau memperoleh giliran arisan sehingga 

mendapatkan barang yang menajadi obyek lelang. 

Penjualan dengan cara lelang disebut muzayadah. Penjualan seperti ini 

dibolehkan oleh agama Islam karena dijelaskan dalam satu hadist:  

ُمَْيدمْبنم َمْسَعَدةَ  َْيِط ْبِن َعْجَاَن، َحَدثْ َا اَأْخَضرمْبنم َعْجَاَن َحَدثْ َا عمبَ ْيدَ . َحَدثْ َا  ُم الل ِه ْبنم 

لل ه ص م بَاَع ِحْلًسا َوَقَدًحا َوَقَل َمْن .َعْن َعْبِدالل ِه احََِفِي َعْن أََنٍس ْبِن َما ِلٍك، اَن  َرسمْوُم
                                                           

5
 WWW.ReferensiMakalah.com/2013/02/Pengertian-dan-bentuk-lelang.html. Diakses 

pada tanggal 31 Agustus 2015 Jam 09.45 WIB. 

http://www.referensimakalah.com/2013/02/Pengertian-dan-bentuk-lelang.html
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ُ صَيْشََِْى َهَذااْحِْلَس َواْلَقَدَح فَ َقاَلَرجمٌل َأَخْذت مهممَ  م َمْن يَزِْيدمَعَلى ِدْرَهٍم؟ .ا ِبِدْرَهِم فَ َقاَل ال ِِ

ِ فَ َباَعهمَما ِمْهم  م َرجمٌل ِدْرَََْْ َمذىَُمْن يَزِْيَدَعَلى ِدْرَهٍم؟ فََأْعطَا  َروا ال

Artinya:  

Humaid bin Mas’adah menceritakan kepada kami Ubaidillah 
bn Syumaith bin Ajlan menceritakan kepada kami, Al Akhdar bin Ajlan 

menceritakan kepada kami dari Abdullah Al-Hanafi dari Anas bin 

Malik, sesungguhnya  Rosulullah Saw. menjual pelana dan gelas, 

kemudian Rasulullah bersabda: siapa yang mau membeli pelana dan 

gelas ini? Seorang lelaki berkata; saya beli dengan satu dirham. Naabi 

Saw. bersabda: siapa yang mau menambah lebih satu dirham, siapa 

yang mau menambah lebih satu dirham? Maka seorang lelaki membeli 

kepada Rosulullah dengan dua diram dan Rasulullah 

menjualnyakepada lelaki itu. (Riwayat Tirmidzi).
6
  

 

Dari beberapa uraian hadits di atas maka menurut analisa peneliti 

arisan motor sistem lelang di UD. Rosana Desa Jetis dihukumi mubah karena 

telah sesuai dengan ketentuan jual beli lelang (muzayadah).  

 

B.  Analisa Fiqh Terhadap Perbedaan Perolehan Arisan Motor Sistem 

Lelang di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo  

Praktek Arisan Motor Sistem Lelang di UD. Rosana ini merupakan 

salah satu bentuk transaksi baru yang belum ada dalam nash. Dan dalam 

arisan tersebut adanya perbedaan perolehan nominal arisan antara peserta satu 

dengan yang lainnya. Tetapi semua anggota mengetahui dan menyetujui hal 

tersebut. Perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan pengurus dan semua 

peserta arisan serta terjadi secara terus menerus.  

                                                           
6
 Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Terj.Sunan At Tirmidzi Juz II (Semarang: Asy 

Syifa’, 1992)., 569-570. 
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Di dalam Islam kebiasaan yang terus menerus tersebut diatas disebut 

“Urf”. “Urf” artinya menurut bahasa adalah “adat”, “kebiasaan”, “satu 

kebiasaan yang terus menerus”.
7
 Secara etimologi urf adalah yang baik. 

Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan 

atau perbuatan.
8
 Menurut istilah fukaha, urf ialah segala sesuatu yang telah 

menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus. Baik berupa 

perkataan maupun perbuatan.
9
  

Mengenai sumber hukum ‘urf, Hasbi menyebutkan bahwa ‘urf 

ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi’at 

manusia yang sejahtera. Dari pengertian ‘urf seperti ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud ‘urf sebagai sumber hukum, bukan hanya 

adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku dimasing-

masing masyarakat atau tempat.
10

 Hakikat adat dan ‘urf  itu adalah sesuatu 

yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus 

menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.
11

  

Hal tersebut di atas bisa disebut u>rf karena perbuatan yang 

dilakukan menjadi suatu kebiasaan dalam asosiasi Arisan Motor Sistem 

Lelang di UD. Rosana ini, dan telah diterima oleh semua peserta arisan dan 

pengurus arisan. Sesuai dengan firman Allah Surat al-A’raf ayat 199 sebagai 

berikut:  

                                                           
7
 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul, Fiqh Satu Dan Dua, 161-162. 

8
 Sidi Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)., 236.  

9
 Umar Syihab, Fiqh Islam Dan Transformasi Pemikiran., 30 

10
 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqk Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)., 122. 

11
 Amir Syarifuddin, Gari-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 

2012)., 71.  
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Artinya :  

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.12

  

 

‘U>rf  terbagi dalam beberapa macam sebagai berikut:  

Dilihat Dari Segi Objek  

1) ‘Urf al-Lafdzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafadz ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga 

makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran 

masyarakat.  

2) ‘Urf al-Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.13
  

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf perbuatan maupun perkataan 

terbagi kepada dua kelompok yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

a. ‘Urf Shahih  

‘Urf shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal ummat 

manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Dan ia tidak 

menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Abu Zahra 

membagi jenis ‘urf ini menjadi dua yaitu:  

                                                           
12

 Al-Qur’an Surat al-A’raf ayat 199., 177. 
13

 Sidi Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh., 236.  



59 

  

1) ‘Urf ‘Am (umum) yang telah berlaku umum diseluruh masyarakat 

tanpa memandang kenyataan di masa lalu.  

2) ‘Urf khas (khusus) yaitu ‘urf yang berlaku dikenal di suatu tempat 

atau masyarakat tertentu. 

b. ‘Urf Fasid  

‘Urf fasid adalah ‘urf yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) 

karena bertentangan dengan syari’at. Dari pendapat ini dapat diketahui 

bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah 

mengandung maksiat termasuk kedalam jenis ini.
14

  

Dilihat dari obyeknya maka praktek perbedaan perolehan Arisan 

Motor Sistem Lelang ini termasuk dalam ‘Urf al-Amali, yaitu kebiasaan 

yang berkaitan dengan perbuatan. Juga termasuk dalam kelompok ‘Urf 

Shahih, yaitu sudah dikenal ummat manusia yang tidak berlawanan dengan 

dalil syara’, dan masuk dalam jenis ‘Urf khas (khusus) yaitu ‘urf yang 

berlaku dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Karena ‘urf 

tersebut hanya berlaku bagi anggota arisan di UD. Rosana Desa Jetis 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.  

Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal-hal 

mu’amalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu 

diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf. 

Yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur’an dan Hadis. 

                                                           
14

 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyah; Panduan Praktis Dalam Merespon 
Problematika Hukum Islam., 147-148.  



60 

  

Melihat syarat ‘urf pada BAB II maka arisan motor sistem lelang di 

UD. Rosana Desa Jetis dihukumi mubah, karena walau ada penambahan 

pada arisan dan menjadikan perolehan arisan setiap peserta berbeda, tetapi 

penambahan yang seperti dilakukan di UD. Rosana adalah penambahan 

karena adanya sistem lelang yang diterapkan. Dalam ba’i muzayadah  

dijelaskan bahwa walaupun ada penambahan itu diperbolehkan karena yang 

ditambah itu adalah harga dari suatu barang. 

 Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penrbedaan 

perolehan arisan bisa dijadikan ‘Urf (kebiasaan) karena telah memenuhi 

syarat sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu arisan motor sistem lelang yang 

ada di UD. Rosana relevan dengan akal sehat, serta arisan tersebut sudah 

dilakukan berulang-ulang terbukti sudah berjalan selama 7 tahun, juga tidak 

bertentangan dengan dalil nash, dan juga tidak mendatangkan kemadaratan 

malah menjadi manfaat bagi peserta arisan. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat 

diambil kesimpulan sebagaimana telah dianalisis dalam BAB IV sebagai 

berikut:  

1. Akad dan pelaksanaan praktek Arisan Motor Sistem Lelang di UD. 

Rosana di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini dihukumi 

mubah atau boleh, karena telah sesuai dengan akad qa>rd dan terpenuhi 

syarat dan rukunnya. 

2. Perbedaan perolehan arisan antara anggota satu dengan anggota lainnya 

dalam arisan motor sistem lelang di UD. ROSANA Desa Jetis Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo, maka arisan motor sistem lelang di UD. 

Rosana Desa Jetis dihukumi mubah, karena walau ada penambahan pada 

arisan dan menjadikan perolehan arisan setiap peserta berbeda, tetapi 

penambahan yang seperti dilakukan di UD. Rosana adalah penambahan 

karena adanya sistem lelang yang diterapkan. Dalam ba’i muzayadah  

dijelaskan bahwa walaupun ada penambahan itu diperbolehkan karena 

yang ditambah itu adalah harga dari suatu barang. Jadi  perbedaan 

perolehan arisan bisa dijadikan ‘Urf (kebiasaan). 
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B. Saran-saran 

1. Diharapkan kepada pihak pengurus arisan dan peserta arisan khusunya 

dan umumnya kepada umat Islam yang ikut dalam praktek arisan motor 

sistem lelang, hendaknya mengetahui dan memahami serta mengamalkan 

aturan-aturan yang ada dalam arisan yang diperbolehkan dalam Islam atau 

hukum-hukum yang berlaku dalam mu’amalah sehingga terhindar dari 

segala bentuk yang tidak diinginkan.  

2. Apabila dalam perolehan berbeda antara peserta satu dengan yang lainnya 

maka pada waktu pembagian sisa saldo pada akhir arisan lelang juga 

dibedakan agar pada saat itu perolehannya sama. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 01/1-W/05-VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 5 Juni 2015 

Jam 09:00-10:30 

Disusun Jam 19:00-19:30 

Tempat Wawancara Salon Rosana 

Topic Wawancara Latar Belakang Berdirinya Arisan Motor Sistem Lelang 

Peneliti  

 

Informan  

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Bagaimana latar belakang berdirinya arisan ini? 

 

Pada awalnya pemebentukan arisan motor sistem lelang 

ini bermula ketika beberapa orang yang sudah 

mempunyai penghasilan tetapi mereka suka berbisnis 

dan menginginkan modal yang tanpa melalui bank. 

Kemudian bermusyawarah gimana caranya agar modal 

tersebut didapat.  

 

Pada awal mulanya pembentukan arisan ini ketika 

sekelompok orang yang menginginkan modal untuk 

bisnis. 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 02/1-W/05-VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 5 Juni 2015 

Jam 09:00-10:30 

Disusun Jam 19.30-20.00 

Tempat Wawancara Salon Rosana 

Topic Wawancara Ide Pembuatan Arisan  

Peneliti  

 

 

Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Bagaimana untuk pemikiran ibu selanjutnya 

mengenai keinginan memperoleh modal tersebut? 

 

Tercetuslah ide yang mana diadakannya arisan, 

tetapi arrisan yang ada dan biasa dilakukan di 

masyarakat yaitu dengan sistem kopyok (diundi) 

siapa yang namanya keluar maka dia yang dapat 

arisan pada saat itu, tetapi bagi yang dapat itu belum 

menginginkan dapat arisan pada saat itu, kemudian 

bagaimana caranya orang yang dapat arisan itu dia 

yang membutuhkan. 

 

Adanya ide untuk membuat arisan yang sistemnya 

bukan dikopyok (diundi). 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 03/1-W/ 05– VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 5 Juni 2015 

Jam 09:00-10:30 

Disusun Jam 20:00-20:30 

Tempat Wawancara Salon Rosana 

Topic Wawancara Tahun Berdirinya dan Struktur Kepengurusan 

Peneliti  

Informan 

 

 

Peneliti  

Informan 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Tahun berapa berdirinya arisan ini bu? 

Pada tahun 2008 saya beserta teman-teman 

membentuk sebuah perkumpulan arisan yang kami 

beri nama Arisan Motor Sisitem Lelang “UD. 

Rosana”  

Siapa saja pengurusnya?  

Pengurusnya yaitu:  

1. Ketua        : Ibu Ima  

2. Sekertaris  : Bpk Iwan Hartanto  

3. Bendahara : Ibu Siti Supartini  

4. Pengurus Lain-lain : Bpk Fajar Cahyono & Erna  

 

Terbentuknya arisan motor sistem lelang di UD. 

Rosana pada tahun 2008, berarti arisan tersebut 

sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun, dan 

kepengurusannya sebagaimana tertulis di atas, 

bahwa dalam arisan itu harus ada struktur organisasi 

yang jelas. 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 04/1-W/ 05– VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 5 Juni 2015 

Jam 09:00-10:30 

Disusun Jam 20:30-21:00 

Tempat Wawancara Salon Rosana 

Topic Wawancara Perihal Peserta Arisan  

Peneliti  

 

 

Informan 

 

 

 

 

Refleksi 

Berapa jumlah peserta arisan dan dari kalagan mana 

saja? 

 

Peserta Arisan Motor Sistem lelang ini sudah banyak 

sekali, dan pesertanya berasal dari semua kalangan 

yaitu petani, PNS, guru, pedagang, wiraswasta dan 

masyarakat umum. 

 

Peserta arisan boleh dari semua kalangan tidak ada 

batasan.  

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 05/1-W/ 05 – VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 5 Juni 2015 

Jam 09:00-10:30 

Disusun Jam 21:00-21:30 

Tempat Wawancara Salon Rosana 

Topic Wawancara Tata Cara Mendaftar  

Peneliti  

 

Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Bagaimana cara mendaftar arisan ini? 

 

Calon peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai 

peserta arisan lelang caranya cukup mudah. Mereka 

datang saja langsung ke tempat pelaksanaan arisan 

yaitu di UD. Rosana Desa Jetis dan di sana mereka 

bisa mendaftarkan dirinya kepada pengurus di kantor 

secara lisan dengan membawa foto copy KTP, 

kemudian pengurus akan mencatat identitas calon 

peserta di buku daftar peserta arisan motor sistem 

lelang.  

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa para peserta berakad 

secara lisan dengan syarat menbawa foto copy KTP. 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 06/2-W/07 - VI/2015 

Nama Informan  Ibu Sumadi (Peserta Arisan) 

Tanggal 7 Juni 2015 

Jam 15:00-16:30 

Disusun Jam 19:00-19:30 

Tempat Wawancara Ruang Arisan UD. Rosana 

Topic Wawancara Akad Mengikuti Arisan Motor Sistem Lelang  

Peneliti  

 

Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Bagaimana akad awal ibu mendaftar ikut arisan ini? 

 

Saya awalnya menemui ibu Ima selaku ketua dan saya 

mendaftarkan diri. Akan tetapi ibu Ima terlebih dahulu  

memaparkan tata cara pelaksanaan arisan motor sistem 

lelang ini, setelah saya paham dan setuju barulah saya 

melakukan akad dengan Ibu Ima dengan ucapan “Bu Ima 

saya daftar menjadi peserta arisan motor sistem lelang di 

sini”. Kemudian Ibu Ima menjawab, “Iya Ibu Sumadi, 

identitas Ibu akan saya catat dalam buku daftar peserta 

arisan motor sistem lelang. 

 

Akad dalam Arisan Motor Sistem Lelang di UD. Rosana 

Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini 

dilakukan dengan cara  ijab dan qabul. Ijab dan qabul 

didalam arisan ini dilakukan oleh pengurus dan Anggota 

yang ingin ikut Arisan dengan mendaftarkan diri sebagai 

anggota kepada pengurus secara lisan.  

an wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

akad pengembangan uang arisan gula akad dari arisan.  

] 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 01/D/07-VI /2015 

Bentuk  Dokumen 

Isi Dokumen Ketentuan  Arisan Motor Sistem Lelang 

Tanggal Pencatatan 7 Juni 2015 

Jam Pencatatan 16:30-17:00 

Bukti Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Ketentuan arisan dibuat oleh pengurus dan seluruh 

anggota arisan yang berisi sebagai berikut: 

1. Standart motor Beat dengan keputusan harga Rp 

13.800.000 + administrasi Rp 1.500.000 = Rp 

15.300.000  

2. Dengan keputusan terkecil lelang Rp 3.000.000  

3. Arisan motor bisa diminta uang jika arisan telah 

berjalan lamanya 2 tahun  

4. Motor bisa diminta merk lain dengan catatan 

tambah harga ditambah sendiri  

5. Setiap bulan terima Door Price melalui undian, 

bagi yang hadir senilai Rp 10.000 bisa nominal 

uang atau barang  

6. Kecuali Door Price bulanan ada Door Price 

tahunan sebesar Rp 600.000 (berupa beraneka 

macam barang) 

7. Peserta wajib dan sanggup mematuhi semua 

peraturan yang berlaku  

8. Apabila dipandang perlu untuk kepentingan 

besama, ketentuan arisan bisa dirubah 

berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan 

peserta arisan.  

Ketentuan arisan dibuat oleh pengurus dan semua 

peserta arisan. 



TRANSKRIP DOKUMEN 

 

Kode 02/D/07-VI/2015 

Bentuk  Dokumen 

Isi Dokumen Tata Cara Pelaksanaan Arisan Motor Sistem Lelang 

Tanggal Pencatatan 7 Juni 2015 

Jam Pencatatan 16:30-17:00 

Bukti Dokumen 1. Arisan dilaksanakan setiap bulan pada pukul 

16.00 WIB sampai selesai, untuk tanggal sesuai 

dengan kesepakatan di masing-masing kelompok 

arisan.  

2. Sebelum lelangan dimulai para peserta bersama-

sama nonton Video yang diputarkan oleh 

pengurus.  

3. Dimunculkan pertanyaan yang di ambil dari 

pemutaran video tersebut yang dapat menjawab 

akan mendapatkan hadiah.  

4. Lelangan arisan dibuka mulai jam 16.30 WIB 

dan ditutup jam 17.00 WIB  

5. Peserta akan mendapatkan arisan berdasarkan 

hasil lelang arisan yang tertinggi.  

6. Apabila lelang tertinggi nilainya sama besar, 

maka akan diadakan lelang kembali dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Lelang hanya bisa diikuti oleh peserta lelang 

yang nilainya sama besar.  

b. Besarnya nilai lelangan tidak boleh lebih 

kecil dari nilai lelang tertinggi sebelumnya.  

c. Atau berdasarkan kesepakatan / 

musyawarah pelelang tertinggi tersebut 

dengan pengurus arisan.  



7. Lelang arisan motor diadakan secara tertutup, 

artinya peserta arisan yang ingin melelang 

menuliskan besarnya lelang pada sebuah kertas 

yang telah disediakan oleh pengurus.  

8. Apabila dipandang perlu dan demi kelancaran 

arisan, tata cara tersebut bisa dirubah 

berdasarkan musyawarah.  

Refleksi  Dari data di atas dapat diketahui perihal tata cara 

atau mekanisme pelaksanaan arisan motor sistem 

lelang “UD. Rosana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 09/3-W/20-VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 20 Juni 2015 

Jam 08:30-09:30 

Disusun Jam 19:00-19:30 

Tempat Wawancara Salo Rosana  

Topic Wawancara Penetapan Minimal Lelang  

Peneliti  

 

 

Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Mengapa ada penetapan minimal lelang dalam arisan 

motor sistem lelang ini? 

 

Semua anggota dan pengurus bersepakat dengan 

andanya penetapan minimal lelang, maka saldo yang 

mereka miliki akan semakin besar yang bertujuan 

untuk mempercepat selesainya arisan. Yang mana 

apabila tidak dientukan besarnya minimal lelang 

maka setiap bulan hanya bisa melelang satu motor, 

tetapi dengan adanya penetapan minimal lelang ini 

maka arisan ini mempunyai saldo dan dalam satu 

bulan bisa melelang lebih dari satu motor. 

 

Dengan adanya penetapan minimal lelang maka 

dalam satu bulan bisa melelang lebih dari satu 

motor. 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 10/4-W/07-VI/2015 

Nama Informan  Ibu Yusi (peserta arisan) 

Tanggal 7 Juni 2015 

Jam 17:00-17:15 

Disusun Jam 19:30-20:00 

Tempat Wawancara Ruang Arisan UD. Rosana  

Topic Wawancara Besarnya Lelang dan Akhir Saldo  

Peneliti  

 

 

Informan  

 

 

Peneliti  

 

 

Informan 

 

 

 

 

Refleksi 

Mengapa ibu berani melelang dengan nominal 

tinggi? 

 

Karena semakin besar kita melelang maka arisan ini 

akan semakin cepat selesai 

 

Bagaimana dengan saldo akhir apabila arisan telah 

selesai? 

 

Apabila arisan telah selesai dan saldo masih, maka 

uang tersebut akan dibagikan kepada anggota arisan 

sesuai kesepakatan.  

 

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  semakin besar nilai lelang maka arisan akan 

cepat selesai dan saldo akhir apabila masih pada 

waktu arisan telah selesai maka akan dibagikan 

kepada semua anggota arisan. 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 11/5-W/08-VI /2015 

Nama Informan  Ibu Siti Supartini (Bendahara) 

Tanggal 8 Juni 2015 

Jam 16:00-16:30 

Disusun Jam 18:30-19:00 

Tempat Wawancara Ruang Arisan UD. Rosana  

Topic Wawancara Contoh Perhitungan Dalam Arisan Motor Sistem 

Lelang 

Peneliti  

 

Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

Ibu bagaimana contoh perhitungan arisan ini? 

 

Contone ngene mbk : 

Total uang arisan tiap bulannya adalah 70 x Rp 

200.000,00 = Rp 14.000.000,00. Jika nominal lelang 

tertinggi Rp 3.700.000,- maka orang yang melelang 

tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp 

14.000.000,00 – Rp 3.700.000,00 – Rp 1.500.000,00 

= Rp 8.800.000,00.  

Sedangkan kelebihan uang yang terkumpul tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut: Rp 14.000.000,00 – Rp 

8.800.000,00 – Rp 1.500.000,00 (Biaya pengadaan 

snack, biaya pengadaan door price, dan biaya upah 

pengurus) = Rp 3.700.000,00.  

 

Uang sisa ini disebut sebagai saldo dan akan 

ditampung oleh pengurus arisan. Dengan anggota 70 

orang, arisan diperkirakan habis selama 50 kali 

pelaksanaan arisan. Jadi anggota cukup membayar 

iuran arisan selama 50 kali saja, bukannya 70 kali. 



Jika dihitung sampai berakhirnya arisan, uang yamg 

disetor oleh setiap peserta adalah 50 x Rp 

200.000,00 = Rp 10.000.000,00.  

Bisa diketahui perhitungan arisan dari data di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 12/3-W/20-VI /2015 

Nama Informan  Ibu Ima (Ketua Arisan Motor Sisitem Lelang) 

Tanggal 20 Juni 2015 

Jam 09:30-10:00 

Disusun Jam 19:30-20:00 

Tempat Wawancara Salon Rosana 

Topic Wawancara Saldo Akhir Setelah Arisan Selesai 

Peneliti  

 

 

Informan 

Bagaimana dengan saldo akhir setelah arisan telah 

selesai? 

 

Jika diakhir arisan masih ada sisa saldo maka uang itu 

akan dibagikan kepada seluruh peserta arisan secara 

merata. 

 

Refleksi 

 

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa saldo 

akhir dibagikan kepada peserta arisan dengan hasil yang 

sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Kode 13/5-W/19-VI/ 2015 

Nama Informan  Bpk Mujiwahono (peserta arisan) 

Tanggal 19 Juni 2015 

Jam 09:00-09:30 

Disusun Jam 20:15-20:30 

Tempat Wawancara Rumah bpk Mujiwahono  

Topic Wawancara Perbedaan Perolehan Arisan  

Peneliti  

 

 

Informan 

 

 

 

Refleksi 

Bagaimana menurut bpk dengan perbedaan 

perolehan arisan ini? 

 

Menurut saya, saya rela karena pas saya melelang 

kan saya pas butuh, jadi lek karepku wis adil kwi 

mergo kat biyen yo ngono kuwi arisane. 

 

Peserta ini sudah rela apabila hasil perolehan 

arisannya tidak sama dengan peserta lainnya dan 

beliau merasa bahwa perolehannya sudah adil. 

 



BIOGRAFI PENULIS 

 

RIMA HUSNUL MAGHFIROH, lahir di Ponorogo 

pada tanggal 16 Juni 1993. Sebagai anak kedua dari tiga 

bersaudara pasangan Bapak Boirin dan Ibu Tumini. 

Jejak rekam pendidikan yang ia tempuh mulai dari 

Pendidikan Kanak-kanak di TK Dharma Wanita Wringinanom 

2, kemudian ia melanjutkan jenjang pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 2 

Wringinanom dan lulus pada tahun 2005. Selanjutnya pendidikan tingkat pertama 

ia lanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Joresan dan lulus pada tahun 2008. 

Setelah lulus, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat akhir di Madrasah Aliyah 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo dan lulus pada tahun 2011.  

Pada tahun 2011 ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan mengambil Jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam Program Studi Mu’amalah sampai sekarang.  

 


