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Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, Padahal kamu mengetahui. (S. Al-Baqarah : 188) 
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ABSTRAK 
 
 

Desa Waruk terdapat jual beli hasil budidaya ikan tambak dan praktek jual 
beli ikan dengan penundahan penentuan harga di desa Waruk kecamatan 
karangbinangun kabupaten lamongon, yang terjadi antara penjual dan pembeli, 
mula-mula pembeli mau menjual ikannya, setelah itu penjual mau membeli 
ikannya semua, tapi dengan harga masih di rahasiakan dulu karena penjual ingin 
menjual ikannya ke pasar lamongan, di pasar setiap hari harga bisa naik dan bisa 
turun karena di pasar lamongan dalam penentuan harga tidak menentu sehingga 
penjual tidak berani mematok harga yang pasti dan tidak bisa menentukan secara 
langsung. Setelah dari pasar penjual mau memberi tahu harga ikan yang 
dibawahnya dan membayar secara kes/kontan. 

Dalam jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak merupakan salah satu 
kebutuhan masyarakat desa Waruk, untuk itu para penjual dan pembeli harus tahu 
apa yang diperjual belikan dan saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di 
benarkan syara’ dan di sepakati, dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, 
rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, dan jika 
syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 
syara’. Akan tetapi dalam tradisi di desa waruk itu boleh-boleh saja karena dalam 
pandangan hukum islam itu termasuk bukan ketentuan yang di pakai oleh 
masyarakat desa Waruk, sehingga kyai di desa Waruk memiliki pendapat masing-
masing dan kyai tersebut memiliki dasar-dasar yang bias membatalkan jual beli 
yang ada di Lamongan, akan tetapi para kyai sadar bahwa penjual dan pembeli itu 
saling membutuhkan antara satu sama lain. Jual beli yang ada di desa Waruk itu 
sah manakala jual beli yang dilakukan itu tidak ada yang dirugikan dan di sakiti, 
dan manakalah tidak sah jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun 
jual beli. 
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