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“Wahai 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 Maha Penyayang kepadamu”.
( Q.S An-Nisa’ : 29 )
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ABSTRAK

Bai’ al-wafa’ adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat, bahwa
barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu
yang ditentukan telah tiba. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jual
beli ini. Mereka mengatakan jual ini tidak diperbolehkan, karena jual beli ini
menyerupai bentuk akad rahn. Dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi
jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta. Ibnu Tamiyah mengatakan,
jual beli yang dipraktekan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli
amanah, apabila uang dikembalikan maka barang dikembalikan. Maka jual beli
ini adalah jual beli bathil, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam
waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad.
Ibnu Abidin mengemukakan pendapat yang berbeda dalam kitabnya
“Raddul Muhtar”. Menurut beliau, hukum bai’ al-wafa’ diperbolehkan dengan
alasan menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis sependapat dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin, karena jalan pikiran beliau
dalam memberikan justifikasi terhadap jual beli didasarkan kepada istihsan
urfi (menjustifikasi suatu permasalah yang telah berlaku umum dan berjalan
dengan baik di tengah-tengah masyarakat). Bahkan akad ini dipandang sebagai
suatu yang baik, dan tidak mengandung mudlarat. Sehingga ia dianggap sah.
Bai’ al-wafa’ dalam perbankan Islam modern mirip rahn. Tetapi
menurut penulis bai’ al-wafa’ sendiri masih relevan di terapkan di muamalah
modern yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai di masyarakat.
Perkembangannya dapat kita lihat di lembaga perbankan, yang saat ini disebut
sebgai produk rahn. Karena sebenarnya, akad bai’ al-wafa’ sendiri adalah
bentuk dari perkembangan akad rahn, jadi sebagai penerapan di dalam
muamalah modern akad bai’ al-wafa’ masih menginduk pada akad rahn.
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, hanya kepada-Nya
seluruh alam ini bersujud, juga karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul: BAI’ AL-WAFA’ DAN PENERAPANNYA DALAM
MUAMALAH MODERN (Analisis Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab
Raddul Muhtar).
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita
Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam,
keluarga, sahabat dan para tabi’in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa
mendapat syafa’at dari beliau.
Alasan penulis memilih judul tersebut karena jual beli semacam ini
terbilang unik. Bai’ al-wafa’ baru dikenal sekitar pertengahan abad V H di
Bukhara dan Balkhan. Ketika itu di tengah-tengah masyarakat telah meluas
sebuah kenyataan bahwa, si kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau
meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan (si miskin).Si kaya baru
mau memberikan pinjaman uang, jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta
jaminannya. Sementara itu, mereka tahu bahwa memanfaatkan barang jaminan
oleh penerima jaminan termasuk bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Maka
kemudian muncullah akad bai’ al-wafa’.
Dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi
kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan rahn. Namun, jika dilihat dari
sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya
oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan bai’. Sehingga, jual beli tersebut
diperselisihkan dikalangan ulama. Tetapi, ulama Hanafiyah berbeda pendapat
mengenai jual beli ini. Penulis pun tertarik

untuk membahas permasalahan

tersebut lebih dalam lagi, dengan mengkaji kitab “Raddul Mukhtar” karangan
Ibnu Abidin (yang juga termasuk salah satu murid dari Imam Hanafi) sebagai
pembuatan skripsi.
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4. Bapak Nur Khoirin, M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Maria Ana
Muryani, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak
membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga
semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan
skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah yang telah banyak memberikan ilmunya
kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama
penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan
penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan memberikan
dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh
keikhlasan serta kasih sayangnya yang tak terhingga.
7. Saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan motivasi hingga skripsi
ini dapat terselesaikan.
8. Rekan-rekan dan karibku semua yang ikut berperan dalam menyelesaikan
skripsi ini.
Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain jazakumullah khairan
katsira kehadirat ilahi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan
yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga membawa keberkahan di dunia
dan akhirat.
Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan serta penyusunan
skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan, sehingga hasilnya jauh dari
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sempurna. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Akhirnya penulis
senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan
skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan
mempunyai arti penting dalam proses perkembangan pemikiran hukum Islam.
Amin.

Semarang, 16 Juli 2012
Penulis
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