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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



ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلَّ  ول  قَْدَم اْبِن آ:َم، قَالَ َعِن النَّبِي  َدَم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ال يَز 
َوَشبَابِِه َعْن ع ْمِرِه فِيَما أْفنَاه ،: ِمْن ِعْنِد َرب ِِه َحتَّى ي ْسأَل َعْن َخْمٍس 
يَما َعِلَم يَما أْنفَقَه ، َوَماَذا َعِمَل فِ فِيَما أْباله ، َوَماِلِه ِمْن أْيَن َكَسبَه  َوفِ 

“Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum 
beranjak di sisi Tuhannya sebelum ditanya mengenai lima perkara: 

tentang umurnya, apa yang telah dilakukannya? Tentang masa 
mudanya, apa yang telah dilakukannya? Tentang hartanya, dari mana 

dia memperolehnya? Dan untuk apa dibelanjakannya? Tentang ilmunya, 
apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu?”

(HR. Ahmad dan At-Tabrani).

PERTANGGUNGJAWABAN HARTA



ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْفِلس  قَال وأَنَّ َرس وَل ّللاَّ وَن َما اْلم  ْفِلس  فِينَا َمْن  قَاَل أَتَْدر  ا اْلم 

ْفِلَس مِ  تِي يَأْتِي يَْوَم اْلِقيَامَ اَل ِدْرَهَم لَه  َواَل َمتَاَع فَقَاَل إِنَّ اْلم  ِة بَِصاَلةٍ َوِصيَاٍم ْن أ مَّ

َرَب َهذَا َل َماَل َهذَا َوَسفََك َدَم َهذَا َوضَ َوَزَكاةٍ َويَأْتِي قَْد َشتََم َهذَا َوقَذََف َهذَا َوأَكَ 

َل أَْن ي ْقَضى َما ِه فَإِْن فَنِيَْت َحَسنَات ه  قَبْ فَي ْعَطى َهذَا ِمْن َحَسنَاتِِه َوَهذَا ِمْن َحَسنَاتِ 
ََ فِي النَّاِر َعلَْيِه أ ِخذَ ِمْن َخَطايَاه ْم فَط ِرَحْت َعلَْيِه ث   مَّ ط ِر

“Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bertanya (pada para shahabat): ‘Tahukah kamu siapa orang yang 
bangkrut itu?’. Mereka menjawab: ‘Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang sudah tidak 

punya dirham (uang) dan sudah tidak punya kekayaan lagi’. Maka Rasul menjelaskan: ‘Orang yang bangkrut 
dari kalangan ummatku adalah orang yang datang di hari kiyamat dengan membawa (amalan) sholat, 
puasa, zakat. Tetapi dia pernah mencaci seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, 

menumpahkan darah seseorang, memukul seseorang. Maka akan diambilkan dari (amalan) kebajikannya 
dan diambilkan dari kebajikannya. Maka apabila telah habis (amalan) kebajikannya, padahal belum selesai 

urusannya, maka akan diambilkan (amalan) kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, kemudian 
diberikan kepadanya. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka” (HR. Muslim).

DOSA-DOSA 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).

KEWAJIBAN TERIKAT SYARI’AT



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



1. Hukum taklifi : merupakan hukum yang langsung mengatur
perbuatan manusia.

• Contoh: sholat dzuhur hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, zakat 
hukumnya wajib.

2. Hukum wadh’i : hukum yang mengatur perbuatan manusia
secara tidak langsung.

• Contoh: Wudhu adalah syarat sholat, tergelincirnya matahari sebab
masuknya sholat dzuhur, rukyatul hilal sebab masuknya kewajiban
puasa, sampainya nishob sebab wajibnya zakat, haul menjadi syarat
sahnya membayar zakat. 

PERBEDAAN 
HUKUM TAKLIFI DAN WADH’I



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



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



PERBEDAAN 

KONSEKUENSI PELANGGARAN

ANTARA HUKUM TAKLIFI 

DAN 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?



Mu’amalah
Maliyah



MU’AMALAH

MALIYAH



• Mu’amalah maliyah adalah:

تَعَ • ْنيَااَْْلْحَكام  الشَّْرِعيَّة  اْلم  لَّقَة  بِأَْمِر الد 
• “Hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan urusan

dunia” (Al-Mu’jamul Wasith, II/628).

• Yang dimaksud “urusan dunia” adalah: interaksi antara

manusia dengan manusia lain yang terkait dengan harta, 

seperti: jual beli, syirkah, ijarah, utang-piutang dsb. 

PENGERTIAN MU’AMALAH MALIYAH



• Berdasarkan ada atau tidaknya aqad,
Mu’amalah dapat dibagi menjadi dua:

1. Muamalah dengan akad, seperti: jual
beli, ijarah, syirkah, utang-piutang dll.

2. Muamalah tanpa akad, seperti:
hawalah, dhoman, kafalah, washiyat,
waris, infaq dll.

PEMBAGIAN MU’AMALAH



• Akad menurut istilah syar’i :

ْوعٍ ٍل َعلَى َوْجِه  َمْشر  اِْرتبَاط  اِْيَجاٍب بِقَب وْ •

هِ يَْظَهر  اَثَْره  فِْي َمَحل ِ 
• Akad adalah “ikatan ijab dengan kabul yang 

sesuai hukum syara’ yang menimbulkan
akibat hukum pada objek akad” (Yusuf As-
Sabatin, Al-Buyu’, hlm. 13).

PENGERTIAN AQAD



• ADA TIGA RUKUN AKAD :

1. AL-AQIDANI, yaitu: adanya dua pihak yang 
berakad.

2. MAHALLUL AQAD atau MA’QUUD ‘ALAIHI, 
yaitu: adanya objek akad atau apa yang 
diakadkan.

3. SHIGHAT AKAD, yaitu: adanya ijab dan qabul.

RUKUN AQAD



TERWUJUDNYA AKAD

Terwujudnya akad ada dua kemungkinan:

1. AKAD SAH, yaitu: akad yang memenuhi perintah
syara’ pada rukun-rukun akad.

2. AKAD TIDAK SAH, yaitu: akad yang tidak
memenuhi perintah syara’ pada rukun-rukun
akad.



AKAD YANG TIDAK SAH

Akad yang tidak sah ada dua macam:
1. AKAD BATAL, yaitu: Akad yang cacat

pada salah satu rukun akadnya, atau
cacat pada syarat yang wajib ada pada 
rukun aqad.

2. AKAD FASAD, yaitu: Akad yg cacat pada
sifat akad, yang bukan rukun-rukun
akad.



TIDAK TERPENUHI RUKUN 
DAN SYARATNYA

BATHAL FASAD

TERPENUHI RUKUN 
DAN SYARATNYA

ADA CACAT AQAD ATAU TAMBAHAN 
SYARAT YANG MERUSAK AQAD

AQAD TIDAK SAH

AGAR SAH HARUS 
MENGULANG 

AQADNYA

AGAR SAH TIDAK HARUS 
MENGULANG AQADNYA, TETAPI 

CUKUP HANYA MENGHILANGKAN 
CACATNYA SAJA

ADA UNSUR HARAM YANG 
MASUK DALAM AQAD



• Multiakad (al-‘uqud al-murakkabah) hukumnya haram.
• Keharaman tersebut berdasarkan Hadits:

ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه َوسَ • ْفقٍَة َواِحَدةٍ لََّم َعْن َصْفقَتَْيِن فِي صَ نََهى َرس ول  ّللاَّ
• “Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan 

(akad)” (HR. Imam Ahmad).

نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتين في بيعة•
• “Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR An Nasa`i, 

Tirmidzi, Baihaqi).

ْيعٍ اَل يَِحلُّ َسلٌَف َوبَْيٌع، َواَلَشْرَطاِن فِي بَ •
• “Tidak halal menggabungkan salaf dan jual-beli; tak halal pula adanya dua syarat 

dalam satu jual-beli” (HR. Abu Dawud, hadits hasan sahih). 

LARANGAN MULTIAKAD



LARANGAN MULTIAKAD

MULTIAKAD BISA TERJADI DALAM 3 KEMUNGKINAN:
1. MENGGABUNGKAN DUA AQAD DALAM SATU AQAD: 

 Menyewakan mobil, digabung dengan jual beli.
 Melakukan aqad pesan, digabung dengan jual beli kredit.

2. MENGGABUNGKAN DUA JUAL BELI DALAM JUAL BELI: 
 Harga kontan dan kredit beda, tetapi tidak dibedakan dalam aqadnya.
 Dalam jual beli kredit, jika angsuran mundur maka harganya berubah.

3. MENGGABUNGKAN DUA SYARAT DALAM SATU AQAD: 
 Melakukan aqad jual beli mobil, dengan syarat mau menyewa rumahnya.
 Menjadi agen (makelar) dengan syarat wajib membeli barang. 



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


