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Pengertian

• Secara Etimologi, perjanjian dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah Al-

Mu’ahadah (janji), Al-Ittifa (Kesepakatan), dan Al-Aqdu (Ikatan).

• Dari Segi temminologi, perjanjian atau akad secara umum diartikan

sebagai:

- Suatu janji setia kepada Allah SWT; atau

- Suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusi lainnya.

• Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau

beberapa orang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa

orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 
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Unsur-unsur

Atau disebut juga rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya Shigat

Aqad itu sendiri, yang terdiri dari ijab (ucapan tanda penyerahan, menawar)

dan qobul (Ucapan tanda setuju, menerima). Ijab dan qobul merupakan

pernyataan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun syarat dari

Shigat Aqad terdiri dari:

1. Harus Jelas atau terang maksud dan tujuannya.

2. Harus ada kesesuaian (tawaffuq) antara ijab dan qabul dalam semua

perjanjan.

3. Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan)

dari para pihak
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Syarat-syarat

Adapun syarat-syarat terjadina akad dapat dibedakan menjadi 2 macam :

• Pertama, bersifat umum: Yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap

perjajian.

• Kedua, bersifat khusus: syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian

akad, dan tidak ada sebagian lainya (tambahan).

Namun secara keseluruhan syarat-syarat umum harus terdapat setiap akad

atau perjanjian yaitu:

1. Subjek Perjanjian (‘Aqidain)

2. Objek Perjanjian (Ma’qud Alaih)

3. Tempat Terjadinya Perjanjian
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1. Subjek Perjanjian

a) Manusia atau Individu

Dalam hukum islam tidak semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
sendiri yaitu disitilah dengan “Mahjur Alaih” (tidak cakap).Dalam Hal ini sesuai
dengan:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,
harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupannya”. (QS. An-Nisa: 5)

Dengan demikian yang dikatakan tidak cakap atau disebut juga dengan As-Syuf’ah
adalah:

• Anak dibawah umur

• Orang yang tidak sehat akal

• Orang yang boros

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tidak cakap tidak dapat membuat perjanjian.
Meskipun begitu orang yang tidak cakap masih mempunyai hak. Apabila mereka
melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili pengampu atau walinya untuk
kepentingan dan atas nama yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

b) Badan Hukum
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2. Objek Perjanjian

Agar suatu perjanjian atau akad dipandang sah menurut hukum islam

haruslah memenuhi syarat-syarat:

a. Objek yang diperjanjian telah ada.

b. Objek perjanjian dapat dijadikan objek hukum dan dapat menerima

hukum akad atau perjanjian.

c. Objek perjanjian atau akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui

oleh kedua belah pihak, baik bentuk, sifat, maupun kadarnya.

d. Objek perjanjian harus diserahkan pada saat terjadi akad. Tetapi hal ini

tidaklah dimaksud diserahkan seketika itu, cukup diketahui bahwa objek

itu benar-benar diketahui berada dalam wewenang pihak yang

bersangkutan.
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3. Tempat Terjadinya Perjanjian

Dalam kaitannya dengan tempat terjadinya perjanjian tidaklah

menjadi keharusan untuk melakukan akad di satu empat yang sama (Ittihadu

Mahal). Akad dapat dikatakan sah jika dilakukan melalui tempat yang 

berbeda, hal ini didukung denga kemajuan teknologi yang dapat

memperteukan kedua belah pihak meskipun tidak langsung. Yang terpenting

dalah terjadinya ijab dan qobul. Untuk mencapai tujuan perjanjian yang 

diharapkan, yaitu terpenuhinya hak da kewajiban dari kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian dan memiliki akibat hukum yang kuat (penuh).
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Akibat Hukum Perjanjian

Akibat dari terjadinya perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban antara

kedua belah pihak dan akibat dari perjanjian itu adalah Penyerahan. Penyerahan

adalah langkah pertama dalam pembuatan perjanjian. Penyerahan ini dibuat

dalam berbagai cara diantaranya:

1) Disampaikan secara verbal (bi al-kalam). Bentuk penyerahan ini dilakukan

dalam pertemuan langsung.

2) Disampaikan secara tertulis (bi al-Kitabah). Bentuk penyerahan ini menjadi

efektif segera setelah surat yang dibuat itu menunjukan bahwa orang 

tersebut menyerahkan dan tetap akan menerima sampai diterima oleh

penerima. Penyerahan ini harus dilakukan secara langsung.

3) Dapat dilakukan dengan pesan yang dikirim dengan seseorang. Orang yang 

jujur dan terpercaya, dan penyerahan itu diterima dengan penerimaan yang 

baik. Para ulama Maliki, Syafi’i, Hanbali, berpendapat bahwa penyerahan itu

harus dilakukan oleh pemilik harta dalam mengembalikan konsiderasi. 

Namun para ulama Hanafi mengatakan bahwa penyerahan itu berasal dari

satu kelompok.
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4) Dibuat melalui tanda-tanda dan terutama lewat isyarat pada semua

kasus di mana orang yang menyerahkan itu adalah tuli atau bisu atau

ketika penerima tidak memahami bahasa orang yang menyerahkan

Mazhab Maliki berpandangan sebagai sahih tanda-tanda yang diketahui

yang dibuat seseorang yang normal sekalipun karena ide yang penting

adalah bahwa orang yang menyerahkan itu harus mengkomnikasikan

penyerahanya.

5) Dibuat dengan perbuatan (fi’il). Penyerahan yang dibuat lewat perantara

barang adalah sahih menurut Mazhab Maliki, namun penyerahan itu

tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
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Asas-Asas Perjanjian

1. Al-Hurriyah (kebebasan)

Para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making 
contract). Asas al-hurriyah ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 

Dasar Hukum: QS. Al-Baqarah :256

2. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu
mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan
term of condition dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang 
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) 
dan yang membdakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat
ketakwaannya.

Dasar Hukum: QS Al-Hujurat : 13

3. Al-Adalah (keadilan) 

Perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan
berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
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4. Al-Ridha (kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-
masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak
dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. 
Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata.

Dasar Hukum : QS. An-Nissa : 29

5. Ash-Shidq (kebenaran dan kejujuran)

Setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal
melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi
sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

Dasar Hukum : QS. Al-Ahzab : 70

4. Al-Kitabah (terulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan
pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan
perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta
prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila
terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai
sengketa yang terjadi.

Dasar Hukum : QS. Al-Baqarah : 282-283

11

Bentuk Perjanjian

Sementara bentuk dari shigat aqad dapat dilakukan secara:

• Lisan;

• Tulisan;

• Isyarat.
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Tambahan

• Yang dimaksud dengan perjanjian Isyarat yaitu suatu perjanjian tidak

hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi bisa juga

dilakukan oleh orang yang cacat melalui isyarat dengan syarat jelas

maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. 

Bila yang berakad adalah orang yang mampu untuk berakad secara lisan, 

maka akadnya tidak dianggap terwujud. Ia harus memanifestasikan

kehendaknya secara lisan atau tulisan, karena isyarat meskipun

menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan

dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan. 

Demikian pendapat Hanafiyah dan Syafi’iyyah

• Orang yang cacat atau mempunyai keterbatasan dalam membuat

perjanjian dapat beracara sendiri tanpa harus adanya wali atau pengampu. 

Karena orang cacat juga mempunyai kedudukan yang sama dalam

membuat perjanjian dalam hukum islam.
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Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakuka, sebab hal ini

terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian pembatalan perjanjian

dapat dilakukan apabila:

a. Jangka waktu perjanjian berakhir

Biasanya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (terbatas), 

sehingga jika jangka waktu yang telah ditentukan telah habis, secara otomatis

batallah (berakhir) perjanjian yang telah terjadi. Adapun dasar hukum yang secara

umum membahas tentang hal ini adalah QS. At-Taubah : 4

b. Salah satu pihak menyimpang atau penghianatan atas perjanjian. 

Apabila salah sat pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari

ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan

perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan dari beberapa ayat al- Qur’an, antara lain 

dalam QS. At-Taubah : 7.

14

Prosuder Pembatalan

Adapun mengenai prosedur pembatalan perjanjian dapat dilakukan

dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, 

bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat akan dihentikan

(dibatalkan) berikut pemberitahuan alasan pembatalannya. Hal ini dilakukan

untuk memberikan waktu kepada pihak yang terkait dengan perjanjian untuk

bersiap-siap menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut.
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Berakhirnya Perjanjian

Dalam hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak akan berakhir 
jika dipenuhi tiga hal berikut :

a) Berakhirnya masa berlaku akad, biasanya dalam sebuah perjanjian telah 
di tentukan asat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan 
lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali 
kemudian ditentukan oleh lain pihak.

b) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, hal ini biasanya terjadi jika ada salah 
satu pihak yang melanggar ketentua perjanjian (persyaratan), atau salah 
satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur 
kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian 
(eror in objecto), maupun eror mengenai orangnya (eror in persona).

c) Salah satu pihak yang berakad meniggal dunia, hal ini berlaku untuk 
berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, 
sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, 
katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku 
bagi ahli warisnya.

d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
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Wanprestasi

Bilamana perjanjian yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan

hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi

tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di 

pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut at-ta’addi, yaitu suatu sikap

(berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu

sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. 
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Akibat TerjadinyaWanprestasi

Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian menurut hukum

Islam maka menimbulka kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka

diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang

dialaminya.

Ganti rugi perdata dalam hukum islam lebih menitikberatkan

tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan.

Apabila salah satu pihak tidak melaksankan kewajibannya sebagaimana yang

telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan

kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam tanggung jawab

melaksanakan akad disebut dengan dhaman al-’aqdi. Dhaman al-’qdi adalah

bagian dari tanggung jawab perdata. Jadi yang dimaksud ganti rugi perdata

dalam hukum islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti

rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad.
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Tambahan

• Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti

kerugian dibedakan menjadi dua:

1) Daman Akad yaitu tangung jawab perdata untuk memberikan ganti

kerugian yang bersumber pada ingkar akad.

2) Daman Udwan yaitu yaitu tangung jawab perdata untuk

memberikan ganti kerugian yang bersumber kepada perbuatan yang

merugikan atau disebut juga dengan PMH.

• Dalam perbankan syariah ganti kerugian ada 2 yaitu Ta’zir (Denda) dan

Ta’widh (Ganti rugi)
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OVERMATCH

• Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya overmatch. Apabila terjadi

overmatch maka debitur tetap harus memenuhi kewajibannya hingga

selesai. Apabila kewajibannya belum terselesaikan hingga ia meningal

dunia maka ahli warisnya yang harus menyelesaikan kewajiban debitur

yang telah meninggal. Dalam hal ini tidak mengenal tenggang waktu.

• Berbeda dengan prakteknya dalam pebankan syariah, dalam memenuhi

kewajibannya debitur diberikan jangka waktu untuk memenuhi dan

menyelesaikan kewajibannya.
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TAMBAHAN

Perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan

beberapa prinsip sebagai berikut: 

a) Prinsip kesepakatan; 

b) Prinsip kesetaraan kewajiban dan hak. Prinsip ini berkaitan erat dengan

keadilan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana pendapat Murtadho

Muthahari mengatakan bahwa keadilan itu bisa dilihat dari tiga makna. 

1. Keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, atau tidak

pincang;

2. Keadilan berarti persamaan, atau menghilangkan diskriminasi

3. Keadilan berarti pemberian hak pribadi dan pemberian hak kepada

siapa yang berhak; 
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c) Prinsip bertanggung jawab. Prinsip bertanggung jawab di sini bukan

hanya bertanggung jawab kepada sesama. Bertanggung jawab dalam

ekonomi Islam lebih luas dari itu, yaitu bertanggung jawab kepada Allah 

Swt. yang telah memberikan amanah kepada manusia. Setiap transaksi

yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah

ditetapkan Allah. Prinsip ini lahir dari adanya nilai ketauhidan

(pengesaan Allah Swt.); 

d) Prinsip iktikad baik; 

e) Prinsip sesuai dengan syariah; 

f) Prinsip adanya khiyâr. Prinsip ini tidak hanya sebagai alasan kebebasan

berkontrak, tapi juga lebih luas dari itu. Prinsip ini mengandung arti

bahwa perjanjian baku tersebut harus diserahkan terlebih dahulu

kepada pihak konsumen yang menerima kontrak baku tersebut.
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