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MODELITAS  AKAD TABARRU’ DALAM TRANSAKSI  SYARIAH 
 

Oleh: Sayyed Sofyan,SHI | Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu  

 
Krisis moneter yang terjadi sejak Juli 1997 telah membuat industri perbankan khususnya 
bank konvensional menjadi terpuruk dan kebingungan. Untuk mempertahankan denyut 
nadi industri perbankannya, langkah solutif yang diambil dengan cara mengkoversikan 
diri menjadi bank syariah atau melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 
syariah dengan membuka cabang-cabang yang melakukan kegiatannya berdasarkan 
prinsip syariah.1 Mengapa?, karena pada saat yang sama bank dengan sistem syariah 
tetap tegar dan tidak terkena imbas dari krisis moneter.  Hal ini karena juga Bank dengan 
sistem syariah dalam tidak menganut sistim bunga, tetapi dengan cara prinsip bagi hasil 
(profit and loss shering principle).  
 
Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh ummat Islam terbesar didunia,  mulai muncul 
keinginan bahkan membutuhkan adanya model lembaga keuangan yang melakukan 
kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian terwujud dengan 
diberlakukan UU No. 7 tahun 1992 dengan sebutan istilah bagi hasil. Baru kemudian 
istilah bagi hasil diubah dengan sebutan prinsip syariah yang dimuat dalam UU No. 10 
tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap UU No 7 tahun 1992. Sejak saat itu 
semua bank yang berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai bank syariah karena 
dalam pengopersiannya berdasarkan syariat Islam.   
 
Secara sistim sebenarnya lembaga keuangan Syariah lebih unggul dibandingkan dengan 
lembaga keuangan konvensional.2 Saat ini kontribusi industri keuangan syariah masih 
kecil dibandingkan dengan dominasi konvensional.  Sesuai dengan konsepnya, dalam l 
implementasinya para pelaku bisnis syariah harus tunduk kepada aturan dan acuan 
hukum Islam. Pola akad yang dianut oleh bank syariah diyakini menjadi alasan 
perkembangan dan membuminya bisnis syariah ditengah masyarakat. Hubungan akad 
yang melandasi semua transaksi inilah yang membedakan dengan bank lainnya.  Pola ini 
diyakini sebagai pola yang memperkokoh hubungan antara lembaga keuangan dengan 
nasabah.  Pola ini pula memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam.  
 

                                                           
1. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Perbankan Islan Dan Kedudukannya Dalam Tata 

Hukum Perbankan Islam, Jakarat, PT. Pustaka Utama Garfiti, 1999, hlm. 20. Menjadi pembeda 
dasar mengapa bank umum terkena imbas moneter, salah satu alasannya bank umum dalam 
kegiatannya berdasarkan bunga dan hal inilah yang menyebabkan mereka tidak tahan terhadap 
terpaan krisis moter. 

2
. Bandingkan perbedaan tujuan perbankan syariah dengan perbangkan Islam. Ada 

beberapa tujuan dari perbankan Islam, menurut Handbook of Oislamic Banking perbankan Islam 
menyediakan fasiliats cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan tuntutnan 
syariah. Perbankan Islam bertujuan bukan ditujukan kepada memaksimumkan keuntungan 
sebagaimana halnya sisitem perbankan berdasarkan bunga melainka memberi keuntungan sosio-
ekonomi bagi orang muslim. Handbook of Islamic Banking, hal 61 
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Akad yang disebut juga kontrak atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang disampaikan 
atau diberikan oleh satu pihak dengan kabul yang direspon oleh pihak lainnya secara sah 
menurut hukum syar’i dan menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya.3 
Banyak model kontrak atau akad yang dikenal dalam perbankan syariah yang kemudian 
oleh pakar ekonomi membaginya kepada dua kelompok besar yaitu akad   akad 
“tabarru’” (gratuitous contrak) dan akad “tijarah” (compensantional contrak). Akad 

tabarru’adalah segala macam akad yang menyangkut not for prifit transaction 
(taransaksi nirlaba. Taransaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk 
mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong 
menolong dalam rangka berbuat kebaikan. 

Berbanding terbalik dengan akad diatas,  akad tijarah merupakan komersil/bisnis yang 
berharap adanya keuntungan materil. Akad tabarru’ tidak bisa dirubah menjadi akad 
tijarah, kecuali ada kesepakatan dari para pihak  untuk mengikatkan diri dalam akad 
tijarah. Sebaliknya akad tijarah boleh dirubah menjadi akad tabarru’.4 Tulisan berikut 
mencoba mendiskripsikan sebatas pada akad tabarru’ dengan mengutip berbagai 
sumber yang akurat dari para pakar ekonomi Islam. 

AKAD – AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH 

Secara bahasa akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan, baik yang tampak 
(hissy) maupun yang tidak tampak (ma’nawy).5 Kamus al-Maurid memberi terjemahan 
al-aqad adalah sebagai contrak and agrement atau kontrak dan perjanjian.6 Hendi 
Suhendi memberikan pengertian akad secara bahasa yaitu ar-rabath (mengumpulkan) 
atau al-‘aqdu (sambungan) yang maksudnya  mengumpulkan atau menyambung dua 
ujung tali sehingga menjadi satu.7 Dalam hal ini dipahami bahwa akad merupakan suatu 
ikatan kontrak yang melibatkan dua pihak atau akad juga berarti janji/perjanjian (al-
‘ahdu).  

Sedangkan akad menurut istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Subhi 
Mahmasany yaitu sebagai ikatan atau hubungan antara ijab dan qabul yang memiliki 

                                                           
3
. Ahmad Abu AlFath, Kitab al-Mu’amalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-

Misriyyah, (Mesir: Matba’ah al-Busfur), 1913. lihat juga Asy-Syaukani, Fath al-Qadir, (Mesir: 
Mustafa al-Babi al-Halabi), (1964), hal. 4. 

4
.http://mirror.stisitelkom.ac.id 

5
.  Fayrus Abadyy Majd al_Din Muhammad Ibn Ya’qub, al-Qamus al-Muhit, jld I, (Beirut: 

D Jayl) , hal. 327 
6
.  Munir al-Ba’labakiy (1990), Qamus al-Maurid, (Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayyin), hal. 

770. 
7
. Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, membahas ekonomi Islam, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011, hal. 44. Yang dimaksud dengan Al-‘ahdu atau perjanjian (promise) 
merupakan ungkapan sepihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak 
memerlukan persetujuan pihak lain (ane way), sebagaimana yang tersebutkan dalam surat Ali 
Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. 
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akibat hukum terhadap hal yang dikontrakkan.8 Adapun Muhammad Salam Madkur 
memberikan pengertian akad secara istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen 
bersama baik secara lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang 
memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.9  

Pengertian ini menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan bersama yang dilakukan 
dengan segaja dengan berbagai sarana seperti lisan, tulisan dan isyarah yang 
mewajibkan keduanya untuk mentaati kesepakatan tersebut dan bila salah satu atau 
kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka 
dikenakan sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Akad sendiri memeliki 
rukun, syarat dan macamnya, para fukaha sepakat dan telah menetukan ketentuan 
tersebut. Rukun akad misalnya  ‘Aqidain atau para pihak yang melakukan akad 
(Transaktor). Transaktor masing-masing pihak terkadang lebih dari satu orang, 
transaktor juga boleh diwakili.  

Rukun akad lainnya obyek Akad (Mahallul Aqd/ al-Ma’qûd ‘alaihi), obyek akad, 
terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat 
(jasa). Termasuk juga rukun akad adalah tujuan akad (maudhu’ al-akad). Berbeda akad 
berbeda pula tujuannya, dalam akad tijara seperti jual beli tujuan akad memindahkan 
barang dari penjual kepada pembeli dengan iwadh, muqabalah (kompensasi) atau akad 
seperti ini memiliki tujuan komersil, sedangkan dalam akad tabarru’ non komersil hibah 
misalnya merupakan pemindahan barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa ada 
iwadh,muqabalah(kompensasi) tetapi hanya mengharap balasan baik dari Allah SWT. 
Dan keempat Lafaz ‘akad (shighat ‘akad) yaitu pernyataan ijab dari pemberi/penjual dan 
pernyataan kabul dari penerima/pembeli. 10 

MACAM-MACAM AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH. 

Para pakar ekonomi Islam telah mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai 

sekaligus bertujuan melaksanankan maksud yang telah digariskan oleh syariat. 

Sebagaimana yang telah disinggung diatas tansaksi dalam Islam memiliki tujuan 

komersial dan non komersil. Untuk itu ekonom Islam membagikan akad menjadi dua 

bagian yaitu akad tabbarru’ (gratuitous/not for profit transaction) dan akad 

tijarah/mu’awadah(for profit transaction). 

AKAD TABARRU’  

                                                           
8
. Subhi Mahmasany (1948), al-Nazariyyah al-Ammah li al-Mujibat wa al-‘Uqud fi al-

Syariah al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy), hal. 210. 
9. Muhammad Salam Madkur (1963) al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiyy. (ttp.Dar al-

Nahdah al-Arabiyyah)hal.506. 
 10

. Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah membahas ekonomi Islam, jakarta: 

Rajawali Pers, 2011, hal. 47. 
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Tabarru’ sendiri berasal dari bahasa arab kata birr yang berarti suatu kebaikan.  

Dari sisi bahasa, kata ‘tabarruk’ berarti “mencari berkah”. 11  Tabarruk  berasal 
dari kata al-Barakah.  Arti al-Barakah adalah tambahan dan perkembangan dalam 
kebaikan (az-Ziyadah Wa an-Nama’ Fi al-Khair). Barakah (kebaikan) dalam harta 
adalah ketika bertambah banyak dan digunakan dalam ketaatan kepada Allah. 
Barakah dalam keluarga adalah ketika anggotanya berjumlah banyak dan 
berakhlak mulia. Barakah dalam waktu adalah lamanya masa dan terselesaikan 
semua urusan dalam masa yang ada. Barakah dalam kesehatan adalah 
kesempurnaan dalam kesehatan itu sendiri. Barakah dalam umur adalah panjang 
usia dan banyak beramal baik dalam rentang usia yang panjang tersebut. 
Barakah dalam ilmu adalah ketika ilmu itu semakin bertambah banyak dan 
diamalkan serta bermanfaat untuk orang banyak.12  Atas dasar itulah maka 
definisi tabarruk dari sisi istilah adalah; “Mengharap berkah dari sesuatu ataupun 
hal-hal lain yang Allah swt telah memberikan keistimewaan dan kedudukan 
khusus kepadanya”. 

Oleh karenanya Akad tabarru’ (gratuitous contract) atau akad not for transaction 

(transaksi nirlaba) adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni 

semata-mata mengharap ridha, berkah dari pekerjaannya tersebut dan pahala dari Allah 

SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif komersilanya 

secara ;langsung dari manusia. Jadi akad ini pembuat baik tidak perlu mensyaratkan 

imbalan apapun terhadap pihak lain.   Dalam akad tabarruk tidak ada imbalan apapun, 

Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk 

sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan 

akad tabarru’ tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ 

itu.  

Macam-macam akad tabarru’ 

Ragaman akad dirangkum sebagai berikut;  

Akad tabarru’; 

1. Meminjamkan uang/barang (lending). Dalam bagian ini terdapat empat 

pembagian, yaitu; 

1.1 Qard adalah perjanjian pinjaman dimana kreditor/muqaridh (pemberi 

pinjaman) memberikan pinjamannya dengan ketentuan akan dikembalikan 

oleh peminjam (debitur/muqtaridh) pada waktu yang telah dijanjikan dalam 

                                                           
11. lihat: kitab Lisan al-Arab jilid 10 halaman 390, kitab Shihah al-Lughah jilid 4 

halaman 1075 dan kitab an-Nihayah jilid 1 halaman 120) 
12

 . http://imanamalsoleh.wordpress.com  

http://imanamalsoleh.wordpress.com/


5 
 

 

jumlah yang sama.13 Qard juga diartikan dengan pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam leteratur salaf 

as-shalih qard dikatagorikan dalam akad tathawwu’ atau akad bantu 

membantu dan bukan akad komersil.14  

1.2.  IBRA. Menurut arti kata Ibra sama dengan melepaskan, mengikhlaskan atau 
menjauhkan diri dari sesuatu. Menurut istilah Fiqh Ibra adalah pengguguran 
piutang dan menjadikannya milik orang yang berhutang. Menurut syari’at 
Islam Ibra merupakan salah satu bentuk solidaritas dan sikap saling 
menolong dalam kebajikan yang sangat dianjurkan  syari’at Islam, seperti 
dikemukakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang 
artinya : “Dan jika seseorang (yang berhutang itu) dalam kesukaran maka 
berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian 
atau seluruh hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 

Sehubungan dengan mendefinisikan Ibra terutama dari segi makna “ 
penggugaran” dan “ pemilikan” para ulama fiqh berbeda pendapat, antara 
lain sebagai berikut; Ulama Madzhab Hanafi menyatakan bahwa Ibra lebih 
dapat diartikan pengguguran, meskipun makna pemilikan tetap ada. 
Menurut Madzhab Maliki disamping bertujuan menggugurkan piutang, ibra 
juga dapat menggugurkan hak milik seseorang jika ingin digugurkannya. 
Ketika hak milik terhadap suatu benda digugurkan oleh pemiliknya, maka 
statusnya sama dengan hibah. Menurut Madzhab Syafi’i, sebagian ulama 
mengatakan bahwa Ibra mengandung pengertian pemilikan utang untuk 
orang yang berhutang. Sebagian ulama lainnya mengartikan pengguguran, 
seperti yang dikemukakan Madzhab Hanafi. Dari semua pendapat-pendapat 
ulama tersebut di atas pendapat yang terakhir ini yang paling shahih. 
 

1.3 ‘ARIYAH (pinjam meminjam), menurut para fuqaha adalah pembolehan 

oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan 

tanpa mengganti. Dan ada pula yang mendefinisikannya dengan 

memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil 

manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat dikembalikan zat 

barang itu.15 I'aarah (meminjamkan ‘ariyah) adalah pembolehan 

memanfaatkan barang oleh pemiliknya kepada orang lain dengan masih 
                                                           

13
 . Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Perbankan Islan Dan Kedudukannya Dalam Tata 

Hukum Perbankan Islam, Jakarat, PT. Pustaka Utama Garfiti, 1999, hlm. 75. Akad ini berbeda 
dengan qard alhasan yang merupakan perjanjian sosial, pada hakikatnya pinjman ini merup[akan 
sedekah, karena dalam akad ini tidak dijanjikan pengembaliannya. 

14. Muhammad Firdaus dkk, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah, Jakarta, 

Renaisan, 2005, hal. 56. Dalam istilah perbankan qard diartikan berupa suatu pembiayaan kepada 
nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dana tersebut 
akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya (pengembalian hanya pokok 
saja).

 
Lihat http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ 1488/IstilahPopulerPerbankanSyariah.pdf. 

15
 . http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ariyah/ 

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/
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tetapnya barang itu setelah dimanfaatkan  tanpa adanya bayaran. Barang 

yang dipinjamkan disebut ‘ariyah, misalnya seseorang meminjam mobil dari 

orang lain untuk dipakai safar, lalu ia mengembalikannya.16 I'arah 

(meminjamkan 'ariyyah) adalah pembolehan memanfaatkan barang oleh 

pemiliknya kepada orang lain dengan masih tetapnya barang itu setelah 

dimanfaatkan  tanpa adanya bayaran. Barang yang dipinjamkan disebut 

'aariyyah, misalnya seseorang meminjam mobil dari orang lain untuk 

dipakai safar, lalu ia mengembalikannya.17 

Dapat disimpulkan Ariya merupakan pemberian secara suka rela kepada 

orang lain terhadap barang yang memiliki mamfaat dan harus dikembalikan 

secara utuh. Titik persamaan antara qarn dengan ariyah adalah sama-sama 

akad membantu orang lain tanpa ada imbalan. Perbedaannya adalah dalam 

ariyah barang yang dipinjamkan hrus dikembalikan dengan utuh. Jadi ariyah 

lebih khusus dari pada qarn. 

1.4 Rahn yang dalam hukum positif Indonesia disebut dengan angunan, 

rungguhan, cagar, atau cagaran dan tanggungan.18 Ulama Malikiyah 

mengartikan rahn dengan suatu barang yang oleh pemiliknya dijadikan 

jaminan utang yang bersifat mengikat.19 Sayid Sabiq memberi pengertia 

rahn menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai 

jaminan atau utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan 

uang itu atau untuk mengembil sebagian barang itu.20 Ulama Syafi’iyah dan 

hambaliyah mendefinisikan rahn dalam arti  akad menjadikan materi 

sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila yang 

berutang tidak bisa membayar utangnya.21   

                                                           
16

 . http://pengusahamuslim.com/belajar-fikih-muamalah-1713#.UlOKwFP-1ic 
17 http://wawasankeislaman.blogspot.com/2012/02/fiqh-ariyah.html Allah Subhaanahu 

wa Ta'ala berfirman,  “Tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan, janganlah 
tolong-menolong di atas dosa dan pelanggaran.” (QS. Al Maa'idah: 2). Berdasarkan ayat ini, maka 
memberikan 'aariyah kepada orang yang membutuhkan merupakan ibadah yang membuahkan 
pahala, karena ia masuk ke dalam keumuman tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. 

18
. Kata diatas seperti angunan dalam kamus besar bahasa Indonesia, terbitan 

Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai cagaran, gadaian, jaminan 
dan tanggungan. Kata rungguhan dalam kamus yang sama  diartikan sebagai barang yang 
diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam. Kata cagaran dirtikan sebagai barang yang 
dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan. Dan kata tanggungan dari sekian 
banyak artinya diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Lihat Perbankan Islam, oleh 
Sutan remy Sjahdeini. Hal. 76. Dalam istilah perbankan Rahn diartikan Akad menggadaikan 
barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan 
sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. 
Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan 
barang tersebut.

 
 

19
 . ibid 

20
.  Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, hal. 187 

21
 . Op.cit, hal.76. 

http://wawasankeislaman.blogspot.com/2012/02/fiqh-ariyah.html
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1.5 Hiwalah. Bentuk jasa ini berbeda dengan dua yang diatas, dimana jasa 

hiwalah ada unsur dan maksud lainnya dari pemberi pinjaman. Hiwalah 

diartikan sebagai pemindahan kewajiban pembayaran utang dari pihak 

pertama yang berutang kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas 

dasar saling mempercayai. Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi’i 

mendefinisikan hiwalah dengan pengalihan hak untuk menuntut 

pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain.22 Dalam istilah 

perbankan syariah akad ini dikenal dengan Akad pemindahan utang/piutang 

suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan hawalah 

diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin 

menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari 

pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut Post Dated 

Check. Namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.23 

 

2. Meminjamkan Jasa (lending your self). Untuk hal ini fukaha telah membagi 
kepada tiga macam akad. 
2.1 Wakalah atau disebut juga perwakilan/kuasa menurut ulama malikiyah 

adalah sesorang menempati/menggantikan tempat orang lain dalam 

hak/kewajiban. Menurut ulama Syafi’iyah akad ini dimaknai sebagai suatu 

ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan 

ketika hidupnya.24 Sementara Sayyid Muhammad Syata al-Dimyatiy 

dmemberikan definisi wakalah adalah seseorang menyerahkan urusannya 

kepada orang lain yang didalamnya terdapat penggantian.25 Muhammad 

Hasbi asi-Siddiqy berpendapat yang dimaksud dengan wakalah adalah akad 

penyerahan kekuasaan dimana seseorang menunjuk orang lain sebagai 

gantinya dalam bertindak.26 Dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah 

penyerahan kekuasaan diri kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan 

orang yang mewakili selama yang mewakilkan masih hidup. 

2.2 Wadi’ah/titipan.  Adalah akad pada suatu benda yang diletakkan pada 

orang lain untuk dipelihara.27 Menurut ibrahim al-bajuri yang dimaksud 

dengan wadi’ah ialah suatu akad yang dilakukan untuk penjagaan.28 

Sedangkan Idris Ahmad memberi definisi wadi’ah dengan suatu akad barang 

yang diserahkan/dimanahkan kepada seseorang supaya dijaga dengan 

                                                           
22

 . Ibid. Hal. 93 
23

.  http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1488/IstilahPopulerPerbankanSyariah.pdf 
24

 . Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Mazhabil arba’ah (t.p. 1969) hal. 167. 
25

 . Sayyid Muahammad Syata al-Dimyatiy, Ianah at-thalibin, juz.III, tt, hal. 84 
26

 . Hasbi as-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, (Bulan Bintang Jakarta 1984) hal. 91 
27

 . Syeikh Shihab al-Din ‘Umairah, Qalyubi ‘Umairah, Dar al Ihya al-kutub al-‘Arabiyah, tt, 
hal. 180. 

28
 . Ibrahim al-bajuri, al-Bajuri, Usaha Keluarga, Semarang,tt, hal. 62. 

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/
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baik.29 Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan  wadiah adalah 

penitipan dimana  akad seseorang menitipkan barang kepada orang lain 

untuk dijaga dengan layak (sebagaimana biasanya). 

2.3 Kafalah secara bahasa diartikan sebagai ad-dhammu (menggabungkan) atau 

ad-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’mah (tnggungan). Sedangkan 

menurut istilah akad ini didebut sebagai jaminan yang diberikan oleh 

penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 

kedua yang ditanggung.30 Menurut Sayyid Sabiq kafalah adalah proses 

penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan 

benda yang sama baik utang, barang maupun pekerjaan. 

 

3. Pemberian sesuatu (giving samething).  

3.1 Wakaf menurut Imam Nawawi   adalah menahan harta yang dapat diambil 

mamfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan 

digunakan mamfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada 

Allah.31 Ibnu Hajar al-Haitami dan Syekh Umairah memberikan definisi 

wakaf dengan menahan harta yang bisa dimamfaatkan dengan menjaga 

keutuhan harta tersebut.32 Adapun Syirbani alkhatib dan Ramli al-kabir 

mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil 

mamfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan 

kepemilikan barang tersebut dari pemiliknyauntuk hal-hal yang 

dibolehkan.33 Dari beberapa ungkapan diatas dapat ditemukan titik 

persamaanya adalah menahan harta yang bisa diambil mamfaatnya dengan 

menjaga keasliannya untuk disalurkan pada hal yang dibolehkan. 

3.2 Hibah adalah pemilikan selesai dan mutlak pada sesuatu benda ketika 

hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.34 Menurut 

pengarang fiqh Sunnah memberikan definisi hibah dengan akad pemberian 

harta milik seorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa 

adanya kompensasi.35 Dapat dipami dari sumber diatas adalah pemberian 

                                                           
29

 . Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, Karya Indah Jakarta, 1986, hal. 182. 
30

 . Dr. Muhammad Firdaus, dkk, cara mudaha memahami akad-akad syari’ah, Reinasan, 
Jakarta, 2005, hal.59 

31
 . Al-Munawi, al-wuquf ‘ala al-Qawamidi al-Ahkam al-wakaf, ditranskrip 

diperpustakaan al-Azhar, hal. 709 
32

 . Lihat Tuhfah Al-Muhtaj dengan syarah Minhaj, jld 6, hal. 236 dan Hasyiah Qalyubi 
dan Umairah,jld 3, hal. 79. 

33
 . Lihat Mughni al-Muhtaj, jld 2, hal. 376 dan al-Ikna’ fi halli Abi Syuja’, jld 2, hal. 109. 

34
 . Hendi Suhendi, Fiq Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 209-

210. 
35

 . Sulaiman al-Faifi, Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, terj Abdul Majid Cs, (Solo PT. 
Aqwam Media Profetika, 2010), hal. 430. 
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sesuatu kepada oran lain pada saat pemberi masih hidup tanpa ada 

kompensasi. 

3.3 Sedeqah Secara umum shadaqah memiliki pengertian menginfakkan harta 

di jalan Allah swt.. Baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, 

maupun untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Makna sedekah memang 

sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan 

Allah swt., sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-

Qur’an. Di antaranya adalah Al-Baqarah (2): 264 dan Al-Taubah (9): 60.36 

Kedua ayat ini menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna 

mendermakan harta di jalan Allah swt. Bahkan pada ayat yang kedua, 

shadaqah secara khusus adalah bermakna zakat. Bahkan banyak sekali ayat 

maupun hadits yang berbicara tentang zakat, namun diungkapkan dengan 

istilah sedekah. 

         Antara zakat, infak, dan sedekah memiliki pengertian tersendiri dalam 

bahasan kitab-kitab fiqh. Zakat yaitu kewajiban atas sejumlah harta 

tertentu dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Infak memiliki 

arti lebih luas dari zakat, yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Infak 

ada yang wajib, sunnah dan mubah. Infak wajib di antaranya adalah zakat, 

kafarat, infak untuk keluarga dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak 

yang sangat dianjurkan untuk  melaksanakannya namun tidak menjadi 

kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan 

sebagainya. Sedangkan infak mubah adalah infak yang tidak masuk dalam 

kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat 

maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan 

dan sebagainya.  

Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak 

hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta. Namun sedekah 

mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadits 

digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah 

sedekah.” 

3.4 Hadiah . Hadiah diambil dari kata bahasa Arab, dan definisinya, pemberian 
seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada 
syarat dan balasan”.37 Menurut Pak Syafii Antonio, hadiah dalam Islam 

                                                           
36 . http://sedekahdoa.wordpress.com/makna-sedekah, Secara bahasa, sedekah berasal 

dari kata shidq yang berarti benar. Dan menurut Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini 

adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam 

makna seperti inilah, sedekah diibaratkan dalam hadits: “Dan sedekah itu merupakan burhan 

(bukti).” (HR. Muslim) 

 
37

 . Akrabul Masalik, jild 5, hal. 341-342 

http://sedekahdoa.wordpress.com/makna-sedekah
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dibagi menjadi 3 macam :1. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di 
bawah” kepada orang yang posisinya “di atas”, dari seorang yang memiliki 
kepentingan bisnis kepadan orang yang punya kewenangan mengambil 
keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak 
diperbolehkan. 2. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, 
misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini 
boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat 
persahabatan/persaudaraan. 3. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di 
atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”, dimana si pemberi tak 
memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk 
mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, 
hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orangkaya kepada 
kaum fakir. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan.38 Gambara hadiah 
ini membawa pada kesimpulan bahwa hadiah merupakan pemberian 
seseorang kepada orang lain yang tidak mengharab imbalan dan pamrih 
apapun dari penerima. 

Kesimpulan. 

Dalam transaksi syariah terdapa dua kelompok besar akad yaitu akad tabarru’ dan akad 

tijarah. Akad tabarru’ adalah suatu akad yang hanya memberikan sesuatu baik  dalam 

bentuk barang ataupun jasa yang tidak mengharapkan pemberian balasan dari 

penerima, akad ini hanya menerima imbalan dalam bentuk lain dari Allah taala. 

Sementara akad tijarah murni sebagai akad komersil , dalam akad ini yang diharabkan 

semata keuntungan dan pamrih dari penerima. Akad tabarru’ tidak diperbolehkan untuk 

dijadikan akad tijarah, namun sebaliknya akad tijarah dapat dijadikan akad tabarru’ 

sejauh ada keinginan para pihak. 

Akad tabarruk dibagi kepada tiga kelompok besar yaitu lending dimana pemberi hanya 

memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk uang dan barang. Dibagi kepada 

empat macam yaitu pemberian yang tidak mensyaratkan sesuatu (qard), pemberian 

pinjaman dengan jaminan (rahn) peminjaman dengan mengharapkan pengembalian dari 

[pihak lain (hiwalah) dan peminjaman tampa mengharapkan pengembalian dan menurut 

para fukaha’ barang yang dipinjamkan tetap utuh peminjam  hanya mengambil manfaat 

saja (‘ariah). Lending dikemas dalam bagian lain berupa peminjaman jasa (lending your 

self) yaitu wakalah; meminkan keahliah, wadiah; menyediakan tempat untuk penitipan 

dan kafalah; merupakan wakalah bersyarat. Dan yang terakhir akad tabarru’ berupa 

memberikan sesuatu secara putus yaitu hiba, sadaqah, wakaf dan hadiah.  

 

  

                                                           
38

 . http://filsafat.kompasiana.com  

http://filsafat.kompasiana.com/
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