HUKUM
IJAROH
OLEH: H. DWI CONDRO TRIONO, Ph.D

DEFINISI IJARAH
• Definisi dari ijaroh adalah:
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• “Menurut istilah syar'i, Ijarah adalah akad atas
manfaat dengan pengganti kompensasi (iwadh)”.

• Selanjutnya, kita harus mengetahui apa jenisjenis dari ijarah itu?

شت َ ُه ْم ِفي ْال َحيَا ِة الدُّ ْنيَا
َ س ْمنَا بَ ْينَ ُهم َّم ِعي
َ أ َ ُه ْم يَ ْق ِس ُم
َ َون َر ْح َمةَ َر ِب َك ن َْح ُن ق
ً س ْخ ِريا
ٍ ض دَ َر َجا
ُ ت ِليَت َّ ِخذَ بَ ْع
ُ ً ض ُهم بَ ْعضا
ٍ ض ُه ْم فَ ْوقَ بَ ْع
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“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian
mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar
sebahagian mereka dapat mempergunakan (memanfa’atkan)
sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari
apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf: 32).

َ ص ُم ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َر ُج ٌل ا َ ْع
َ طى بِ ْي ث ُ َّم
،غدَ َر
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 َو َر ُج ٌل ِإ ْستَأ ْ َج َر أ َ ِجي ًْرا فَا ْست َ ْوفَى،ُع ُح َّرا فَأ َ َك َل ث َ َمنُه
َ َر ُج ٌل بَا
ِم ْنهُ َولَ ْم يُ ْو ِف ِه أ َ ْج َره
“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah
orang yang telah memberikan (baiat kepada Khalifah) karena
Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang
yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya;
serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut
menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan
upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Berdasarkan jenis manfaat, ada 3 (tiga) macam ijaroh:
1. Ijarah untuk manfaat benda atau barang ()منفعة العين, disebut
penyewaan benda ()استأجار األعيان.
Misalnya: penyewaan mobil, komputer, AC, rumah dll.
2. Ijarah untuk manfaat perbuatan ()منفعة العمل.
Misalnya: jasa dokter, arsitek, bimbingan belajar, kursus, dll.
3. Ijarah untuk manfaat orang ( )منفعة الشخص Ijarotul-Ajir
Misalnya: menjadi pegawai, karyawan, pembantu, buruh, dll.

RUKUN IJARATULAJIR

1. Al-'Aqidani (dua pihak yang berakad),
yaitu yang menyewa (musta`jir) dan
yang disewa atau yang dipekerjakan
(muajjir atau ajiir).
2. Al-Ma'qud 'alaihi (objek akad), yaitu
manfaat dan upah.
3. Shighat , yaitu apa saja yang
menunjukkan Ijab dan Kabul,
perkataan maupun perbuatan.

1. SYARAT AL-’AQIDAANI
1. Baligh (mumayyiz = 7 tahun).
2. Berakal (gila, mabuk: tidak sah).
3. Merdeka (bukan budak).
4. Tidak ada paksaan (ikhtiyar).

2. SYARAT MANFA’AT
1. Manfaat harus mubah.
2. Manfaat harus ma'lum (diketahui dengan jelas)
3. Manfaat harus dapat diserahterimakan (taslim)
4. Manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat.
5. Manfaat harus mempunyai nilai (mutaqawwam)
6. Manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa (musta'jir)

1. Manfa’at Harus Mubah
• Manfaat tidak boleh manfaat yang haram, misal: menjadi pegawai
pabrik khamr, menjadi pelacur, menjadi pegawai bank ribawi, dll.
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• Kaidah fiqih :

• االستئجار على المعصية ال يجَز
• "Akad mempekerjakan seseorang dalam perkara maksiat
hukumnya tidak boleh“.
• Maksiat: meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram.

2. Manfa’at Harus Ma’lum
• Manfa’at harus ma'lum (jelas) dan tidak boleh majhul
(tidak jelas).
• Agar manfa’at itu jelas, maka ada 3 unsur, yaitu:
1. Bentuk dan jenis pekerjaan (nau’ul-’amal)
2. Masa kerja (Muddatul-‘amal)
3. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (juhdul-’amal)

• Jika manfaat itu jelas, maka dapat ditentukan upahnya
dengan jelas pula.
• Dari 2 prinsip inilah KONTRAK KETENAGAKERJAAN dapat
dibuat.

PEMBUATAN
KONTRAK

KETENAGAKERJAA
N SYARI’AH

• Dalam pembuatan akad kontrak kerja
itu diharuskan berisi klausul-klausul
yang benar-benar jelas (ma’lum),
yang dapat difahami oleh kedua belah
pihak.
• Dalam membuat akad kontrak kerja
tidak boleh mengandung klausulklausul yang belum jelas (majhul).
• Untuk penentuan akad kontrak kerja
yang ma’lum atau jelas, paling tidak
ada 4 unsur yang harus diketahui dan
disepakati oleh kedua belah pihak,
yaitu oleh pekerja dan pemberi kerja.
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Jenis pekerjaan

2

Masa kerja (Muddatul-
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(nau’ul-’amal)

‘amal)
Tenaga yang dicurahkan
(juhdul-’amal)

Upah kerja (ujratul’amal)

1

Jenis pekerjaan
(nau’ul-’amal)

• Jenis pekerjaan harus jelas spesifikasinya dalam akad kontrak kerja.
• Jenis kerja tidak boleh terlalu umum, sehingga menimbulkan bias.
• Jika masih kabur, maka hukumnya adalah rusak (fasad).
• Seorang pekerja diharapkan akan dapat mengukur kemampuan dan
kesanggupannya dalam melaksanakan tugasnya.
• Jika majikan akan memberi pekerjaan diluar tugasnya, maka pekerja
bisa menolaknya atau meminta tambahan kompensasi.
• Kecuali, jika itu hanya bersifat tolong-menolong, maka tidak perlu
ada kompensasi tambahan.

2

Masa kerja (Muddatul‘amal)

Ketentuan penyebutan waktu dalam aqad ijarah, ada 3:
1. Kontrak kerja yang hanya perlu menyebutkan takaran
pekerjaannya saja, tanpa harus menyebutkan masa kerjanya.
Misalnya saja membuat baju model tertentu.
2. Kontrak kerja yang hanya menyebutkan masa kerjanya, tetapi
tidak menentukan takaran kerjanya. Misalnya: menjadi sopir
selama 1 hari.

3. Kontrak kerja yang perlu menyebutkan masa kerjanya, sekaligus
menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya: membangun rumah
tipe 45 selama 3 bulan.

Ijarah untuk manfaat orang ()منفعة الشخص:
• Dalam akad kontrak kerja ini wajib mencantumkan
masa kerjanya, sebagai dasar penentuan upah. Apakah
harian, mingguan ataukan bulanan?
• Termasuk, dikontrak sampai berapa lama? Apakah
setahun, 5 tahun ataukah sampai pensiun 60 tahun?
• Sebab, jika masa kerja tidak disebutkan dalam akad
kontrak tersebut, maka akan menimbulkan
ketidakjelasan (majhul) dalam akad kontraknya.
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Tenaga yang dicurahkan
(juhdul-’amal)

• Ukuran tenaga yang dicurahkan harus tertuang dalam aqad.
• Allah SWT melarang membebani seseorang diluar kemampuannya:

﴾٢٨٦﴿ ف ّللاُ نَ ْفسا ً ِإالَّ َُ ْسعَ َها
ُ • الَ يُ َك ِل
• “Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kemampuannya” (QS. Al-Baqarah: 286).
• Untuk memudahkan yang mendekati batasan tersebut, dapat
digunakan pendekatan hitungan jam kerja dalam sehari.
• Sehingga, pembatasan jam kerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran
yang jelas untuk menentukan besarnya tenaga yang harus
dikeluarkan oleh seorang pekerja.
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Upah kerja (ujratul’amal)

• Upah (gaji) harus disebutkan dalam aqad kotrak tenaga kerja.
• Dalilnya dari Hadits Rasul SAW:
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• “Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga)
seorang pekerja, maka hendaklah ia beritahukan kepadanya
upahnya (gajinya)” (HR. Ad-Daruqudni).
• Jika upahnya tidak jelas (majhul), maka akad kontrak kerjanya tidak
sah.
• Contoh upah tidak jelas: upah 10 % dari hasil penjualan.

DASAR
PENENTUAN

UPAH
KERJA

Sebagai perbandingan:
1. Menurut ekonomi kapitalisme, upah
didasarkan pada taraf kebutuhan fisik
minimum (KFM), yang dirumuskan
dalam UMR atau UMP.

2. Menurut ekonomi sosialisme, upah
didasarkan pada nilai tenaga yang
dicurahkan.
3. Menurut ekonomi Islam, upah
didasarkan pada manfaat yang diberikan
pekerja buruh.

SYARAT UPAH KERJA
• Syarat untuk upah (ujrah): secara umum, syarat
upah adalah sama dengan syarat harga.
• Kaidah fiqih :
• كل ما جاز أن يكَن ثمنا في البيع جاز أن يكَن أجرا ً في اْلجارة
• "Apa saja yang dapat menjadi harga dalam jual beli,
dapat menjadi upah dalam ijarah."

SYARAT UPAH KERJA ada 6:
1. Upah harus berupa harta (maal) yang mubah, bukan
harta yang haram, misalnya hasil mencuri.
2. Upah harus berupa harta suci (thahir), bukan harta
yang najis, misalnya babi.
3. Upah harus diketahui dengan jelas (ma'luum), bukan
majhul.
4. Upah harus dapat dimanfaatkan (muntafa'an bihi).
5. Upah harus dapat diserahterimakan.
6. Upah harus hak milik yang menyewa (musta`jir).

SYARAT JA’LI
• Syarat Ja’li (teknis, administratif), yaitu syarat tambahan yang
dapat dibuat sendiri oleh kedua belah pihak yang berakad.
• Syarat ja’li ini hukumnya mubah (boleh), dengan syarat tidak
melanggar hukum syariah.
• Contohnya adalah: dua pihak yang berakad menetapkan syarat
teknis administratif, yaitu:
• Jam kehadiran dan kepulangan.
• Seragam kerja.
• Sanksi pelanggaran kerja.
• Ketentuan kerja lembur dsb.

DALILNYA:
• Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

ً شر
طا َح َّر َم َحالَالً ا َ َْ ا َ َح َّل َح َرا ًما
َ • الم ْس ِل ُم
ِ شر
ْ ََّط ِه ْم اِال
ُ ع َل
َ َن
• “Kaum muslimin (bermuamalah) sesuai syarat-syarat di
antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud &
Tirmidzi).

SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh

