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Rasulullah SAW 

bersabda:

ذَ ِمْنه  بَاِلي اْلَمْرء  َما أخَ يَأتِْي َعلَى النَّاِس َزَماٌن الَ ي  

(خاري ومسلمرواه لب)أ ِمَن اْلَحالِل أْم ِمَن اْلَحَرام

“Akan datang pada manusia suatu zaman, ketika
seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, 

apakah dari yang halal ataukah dari yang haram.” 
(HR Bukhari dan Muslim).



 أَن تَك وَن الَك ْم بَْينَك ْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن واْ الَ تَأْك ل واْ أَْموَ 
نك ْم َوالَ تَْقت ل واْ  َ َكاَن بِك  تَِجاَرةً َعن تََراٍض م ِ ْم أَنف َسك ْم إِنَّ ّللا 
﴾٢٩َرِحيماً ﴿

“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” 
(QS. An-Nissa’: 29).

LANDASAN MU’AMALAH



َن اْْلَْمِر فَاتَّبِ ث مَّ َجعَْلنَاَك َعلَى َشِريعَةٍ  ْعَها َواَل تَتَّبِْع م ِ
وَن ﴿ ﴾١٨أَْهَواء الَِّذيَن اَل يَْعلَم 

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 
syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka 
ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” 

(QS. Al-Jaatsiyah: 18).

LANDASAN MU’AMALAH



َ يَْجعَل لَّه  مَ  ْقه  ِمْن حَ ﴾٢ْخَرجاً ﴿َوَمن يَتَِّق ّللاَّ ْيث  َويَْرز 
َو َحْسب  اَل يَْحتَِسب  َوَمن يَتََوكَّْل عَ  ِ فَه  ﴾٣ه   ﴿لَى ّللاَّ

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia
akan mengadakan baginya jalan ke luar.

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada
Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya” 

(QS. Ath-Thalaq: 2-3).

JANJI ALLAH SWT



HUKUM SYARI’AT

هو خطاب الشارع المتعلق الحكم الشرعي•
.لوضعبأفعال العباد باإلقتضاء او التخيير او ا

• Hukum syari’at adalah seruan dari As Syari’ (Allah 
sebagai Pembuat Hukum) yang terkait dengan
perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa
tuntutan, pemberian pilihan atau penetapan
sesuatu sebagai pengatur hukum.



1. Hukum taklifi, yaitu hukum untuk mengatur

perbuatan manusia secara langsung, yang

berupa tuntutan (thalab) dan pemberian

pilihan (takhyir).

2. Hukum wadh’i, yaitu hukum untuk mengatur

perbuatan manusia secara tidak langsung atau

hukum untuk mengatur hukum taklifi.

PEMBAGIAN HUKUM SYARI’AT



STATUS HUKUM TAKLIFI

Status hukum perbuatan manusia ada 5:

1. Fardhu yang bermakna wajib

2. Haram yang bermakna terlarang

3. Mandub (Sunnah)

4. Makruh

5. Mubah



1. Sebab

2. Syarat

3. Mani’

4. Azimah dan Rukhshah

5. Sah, Batal, Fasad

STATUS HUKUM WADH’I



• Jika ada laki-laki yang sudah menikah selama 5 tahun.

• Suatu saat, laki-laki itu memukul istrinya. Apa hukumnya?

• Hukumnya haram. Ini adalah pelanggaran hukum taklifi.

• Bagaimana caranya bertaubat?

• Segera memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta
maaf kepada istrinya.

• Insya Allah akan diampuni Allah SWT. Selesai urusan
pelanggaran terhadap hukum taklifi ini.

• Bagaimana jika yag dilanggar adalah hukum wadh’i…?

PELANGGARAN HUKUM TAKLIFI



• Misalnya saja, seorang laki-laki yang menikah dengan 
perempuan. 

• Hampir semua rukun nikah sudah dipenuhi, yaitu: ada dua 
mempelai, wali, mahar dan dua orang saksi. 

• Namun, tidak ada ijab-qobul. 

• Bagaimana pernikahannya? 

• Tentu saja tidak sah alias bathal.

• Jika laki-laki dan perempuan tersebut tetap nekat melanjutkan 
rumah-tangganya, bagaimana konsekuensi lanjutannya?

PELANGGARAN HUKUM WADH’I



• Konsekuensi lanjutannya, semua amal yang dilakukan 
selama berumah tangga akan menjadi haram. 

• Apa contohnya? 

• Jika laki-laki itu memberi nafkah kepada perempuannya, 
maka nafkah itu tidak sah, sehingga haram hukumnya. 

• Jika laki-laki itu mempergauli perempuannya, maka itu 
pergaulan yang tidak sah, sehingga haram hukumnya. 

• Jika mereka punya anak, maka itu adalah anak yang tidak 
sah, sehingga menjadi anak yang haram. 

KONSEKUENSI LANJUTAN



• Jika laki-laki itu menafkahi anaknya, maka itu adalah 
nafkah yang tidak sah, sehingga haram hukumnya. 

• Jika anak perempuannya akan menikah dan laki-laki itu 
menjadi walinya, maka itu adalah wali yang tidak sah, 
sehingga haram hukumnya. 

• Selanjutnya, jika laki-laki itu meninggal dunia, maka harta 
yang ditinggalkan juga tidak sah diwarisi, sehingga haram
hukumnya. 

• Dan seterusnya. 

• Berat bukan?

KONSEKUENSI LANJUTAN



• Solusinya, laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur 
berumah tangga tersebut harus mengulang kembali akad 
nikahnya yang bathal tersebut. 

• Aqad nikahnya harus diulang kembali dengan 
menyempurnakan rukun dan syarat yang tidak terpenuhi 
ketika aqad nikah yang pertama, yang belum terpenuhi.

• Jika aqad nikahnya sudah diulang dan sudah terpenuhi 
semua rukun dan syaratnya, maka insya Allah rumah 
tangganya baru dapat dikatakan telah sah dan mereka 
dapat menjalankan rumah tangganya. 

BAGAIMANA SOLUSINYA?



CONTOH DALAM DUNIA BISNIS

• Contoh hukum wadh’i dalam dalam dunia bisnis syari’ah adalah
bentuk perseroan.

• Benar salahnya dalam pembentukan perseroan ini akan
menentukan halal haramnya bisnis yang dilakukan secara
keseluruhan.

• Ibarat membangun rumah tangga, seperti dalam contoh
sebelumnya, semua amal dalam berumah tangga sangat
ditentukan oleh sah atau tidaknya di dalam aqad nikahnya. 

• Termasuk, langgeng atau tidaknya sebuah rumah tangga, sangat
ditentukan dalam membangun pondasi rumah tangganya.



• Perseroan Terbatas (PT) dalam tinjauan hukum
wadh’i:
1. Pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan

aqad secara sempurna, yaitu adanya ijab dan
qabul.

2. Tidak ada pihak yang bertindak sebagai
pengelola, yang ada hanya pemodal saja
(syarikul-mal), sedangkan pengelolaan justru
diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat
dalam aqad perseroan, yaitu Dewan Direksi. 

APA CONTOHNYA?



• Konsekuensi adalah, semua amal dan akad-akad 
turunannya akan menjadi haram. 

• Jika para pendiri PT itu hendak mengangkat Dewan Direksi, 
maka itu pengangkatan yang tidak sah, sehingga haram 
hukumnya. 

• Jika PT itu hendak mengangkat karyawan, maka itu 
pengangkatan yang tidak sah, sehingga haram hukumnya. 

• Jika PT itu hendak melakukan transaksi jual-beli, maka itu 
jual-beli yang tidak sah, sehingga haram hukumnya. 

APA KONSEKUENSINYA?



• Jawabnya, sama seperti dalam kasus pernikahan di atas. 

• Semua pendiri PT itu harus melakukan akad ulang, yaitu dengan 
jalan memenuhi semua rukun dan syarat yang dituntut dalam akad 
syirkah yang benar. 

• Jika akad pembentukan perseroan tersebut sudah terpenuhi semua 
rukun dan syaratnya, insya Allah semua amal dan akad-akad 
turunan di bawahnya menjadi sah, sehingga halal hukumnya. 

• Ingatlah, qaidah syara’ yang menyebutkan:

إذَا َسقََط اْْلْصل  َسقََط اْلفَْرع  •
• “Jika gugur persoalan pokok, gugur pula persoalan cabangnya”.

BAGAIMANA SOLUSINYA?



1. Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara’
2. Syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum
3. Mani’ adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya

hukum atau memastikan batalnya sebab
4. Azimah adalah hukum pokok dan Rukhshah adalah hukum

keringanan.
5. Sah adalah amal yang sesuai dengan perintah As-Syaari’

• Batal adalah amal yang tidak sesuai dengan perintah As-Syaari’ 
• Fasad adalah kondisi perbuatan yang pada asalnya sesuai syara’, 

tetapi ada sifat dari perbuatan itu (di luar rukun dan syarat) yang 
membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari
perintah As-Syaari’

PENJELASAN HUKUM WADH’I



SEBAB
MUSABAB

(AKIBAT HUKUM)

TERGENCIRNYA MATAHARI SHOLAT DZUHUR

MELIHAT HILAL WAJIBNYA PUASA

KEKERABATAN WARIS

PERJALANAN (SAFAR) BOLEHNYA BERBUKA PUASA

AKAD NIKAH SAH PERGAULAN SUAMI ISTERI

AKAD NIKAH SAH SALING MEWARISI

PEMBUNUHAN QISHASH

ZINA HUDUD BAGI PEZINA

PENYEMBELIHAN SYAR’I BOLEHNYA MEMANFAATKAN

KETERPAKSAAN BOLEHNYA MAKAN BANGKAI

SEBAB ADALAH TANDA AKAN 

ADANYA SUATU HUKUM SYARA’



SYARAT ADALAH PERKARA YANG 

KEPADANYA BERGANTUNG HUKUM

SYARAT MASYRUUTH

SAKSI NIKAH

MUSHON-NYA PEZINA RAJAM ATAS PEZINA MUHSHON

HIDUPNYA AHLI WARIS WARIS

DUKHUL KEPADA PEREMPUAN
HARAMNYA NIKAH DENGAN ANAK GADIS DARI 

PEREMPUAN TERSEBUT

HAUL WAJIBNYA ZAKAT MAL

MENGHADAP KIBLAT SHOLAT

MENUTUP AURAT
SHOLAT

TERSIMPANNYA BARANG POTONG TANGAN PENCURI



MANI’ adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan

tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab

MANI’ HUKUM YANG TERCEGAH

PEMBUNUHAN (TERHADAP YANG MEWARISKAN) WARIS

BEDA AGAMA WARIS

MURTAD WARIS

KEDUDUKAN SEBAGAI AYAH
QISHASH (JIKA AYAH TERSEBUT MEMBUNUH 

ANAKNYA)

SYUBHAT HUDUD

SAKIT SHOLAT JUMAT

MARAH MENGADILI (BAGI HAKIM)

KONDISI MASIH KECIL IBADAH HAJI



‘AZIMAH DAN RUKHSHOH

MASALAH AZIMAH RUKHSAH

MAKAN DAGING BABI HARAM BOLEH JIKA DARURAT

SHOLAT RUBAIYAH 4 RAKAAT 2 RAKAAT JIKA SAFAR

PUASA RAMADAHAN HARAM BERBUKA BOLEH BERBUKA JIKA SAFAR

MELIHAT AURAT HARAM BOLEH BAGI DOKTER KARENA ADA HAJAT

SHOLAT WAJIB BERDIRI BOLEH DUDUK JIKA SAKIT

BERSUCI WUDHU TAYAMMUM JIKA TIADA AIR

MAKAN BANGKAI DAN MINUM 
KHAMR

HARAM BOLEH JIKA DARURAT



SAH adalah amal yang sesuai dengan

perintah As-Syaari’ (Allah SWT)

PERBUATAN HUKUM WADH’I

SHOLAT MEMENUHI RUKUN DAN SYARATNYA SAH

JUAL BELI MEMENUHI RUKUN DAN SYARATNYA SAH

SYIRKAH YANG MEMENUHI RUKUN DAN SYARATNYA SAH

SHOLAT TANPA WUDHU BATAL

SHOLAT TANPA MEMBACA AL-FATIHAH BATAL

HAJI TANPA WUKUF DI ARAFAH BATAL

PUASA BAGI PEREMPUAN YANG HAID DAN NIFAS BATAL

JUAL BELI OLEH ORANG GILA, ANAK BELUM MUMAYYIZ BATAL

JUAL BELI BARANG YANG TIDAK ADA BATAL



BATAL adalah lawan dari SAH, yaitu amal yang tidak sesuai

dengan perintah As-Syaari’ (Allah SWT)

PERBUATAN HUKUM WADH’I

AKAD NIKAH TANPA MAHAR BATAL

JUAL BELI BARANG NAJIS BATAL

SYIRKAH TANPA IJAB QABUL BATAL

AKAD NIKAH TANPA IJAB KABUL BATAL

AKAD NIKAH BAGI YANG BELUM MUMAYYIZ BATAL

NIKAH DENGAN MAHRAM PADAHAL TAHU KEHARAMANNYA BATAL

JUAL BELI JANIN BINATANG YANG MASIH DI PERUT (MALAQIH) BATAL

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG MULTIAKAD BATAL



FASAD adalah kondisi perbuatan yang pada asalnya sesuai syara’, 

tapi ada sifat dari perbuatan itu (di luar rukun dan syarat) yang 

membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari

perintah As-Syaari’

PERBUATAN HUKUM WADH’I

JUAL BELI DENGAN HARGA TIDAK DIKETAHUI FASAD

MEMPEKERJAKAN PEKERJA DENGAN KERJA TIDAK JELAS FASAD

MENSYARATKAN PEMBELI UNTUK TIDAK MENGGANDAKAN FASAD

AKAD NIKAH TANPA SAKSI FASAD

ORANG KOTA BERJUAL BELI DENGAN ORANG DUSUN FASAD

MEMBELI BARANG YANG SUDAH DITAWAR ORANG LAIN FASAD

NIKAHNYA MUHALLIL FASAD

NIKAH DENGAN PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI KELIMA FASAD

PEREMPUAN DINIKAH SEBAGAI ISTERI BARU, MENSYARATKAN SUAMI 
MENCERAIKAN ISTERI LAMA

FASAD



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


