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PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM 

Oleh : Naili Rahmawati, M.Ag.*1 

 

Pendahuluan 

Kita mengetahui bahwa Hukum Islam secara umum mengatur semua sendi 

kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. 

Hubungan manusia dengan Allah adalah diatur dalam bidang ibadah, dan 

hubungan manusia dengan sesamanya adalah diatur dalam bidang mu’amalat 

dalam artian luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, 

seperti masalah perkawinan, pewarisan, ketatanegaraan, hubungan antar 

negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.  

Jika di dalam ilmu hukum dikenal adanya pembagian hukum kepada 

hukum privat dan hukum publik, maka dalam hukum Islam-pun juga terdapat 

pembagian hukum yang sama, dengan tambahan hukum ibadah sebagai titik 

utamanya. Dengan demikian, dalam hukum Islam terdapat tiga (3) macam 

hukum yang berlaku, yaitu Hukum Privat Islam, Hukum Publik Islam dan 

Hukum Ibadah.  

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakekatnya tidak dapat hidup 

sendiri dalam masyarakat. Disadari atau tidak, adalah suatu keharusan bagi 

manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam pergaulan hidup, tiap orang mempunyai 

kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbullah apa yang dinamakan hak 

dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain, 

dan pada saat yang sama juga memikul kewajiban yang harus dipenuhi 

terhadap orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban ini diatur dengan 

pedoman-pedoman hukum yang berlaku, guna menghindari terjadinya 

bentrokan  berbagai kepentingan yang ada (misinterest). Pedoman-pedoman 

hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup 

bermasyarakat itu disebut sebagai Hukum Mu’amalat, termasuk di dalamnya 

hukum-hukum perjanjian. 
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Pada saat sekarang ini, istilah perjanjian adalah suatu hal yang sering kita 

dengar, misalnya,ketika seseorang akan membeli sepeda motor atau ketika 

seseorang akan menyewa sebuah rumah untuk ditempati, dan lain sebagainya. 

Jika kita mengamati dari interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

melakukan perjanjian itu, pada dasarnya menimbulkan adanya suatu hak di 

satu sisi, dan suatu kewajiban yang harus dipenuhi di sisi lainnya.  

Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan mencoba menjelasan 

permasalahan yang ada sesuai judul, dengan memberikan batasan-batasan 

apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian dalam hukum Islam (definisi 

perjanjian), bagaimana perjanjian tersebut dapat terbentuk, apa saja rukun 

dan syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perjanjian yang 

mengikat kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut, dan bagaimana 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

 

Perjanjian   

1. Definisi Perjanjian 

Secara etimologi, perjanjian dalam bahasa Arab sering disebut dengan 

istilah al-mu’ahadah (janji), al-ittifa’ (kesepakatan) dan al-‘aqdu (ikatan). Dan 

dari segi terminologinya, perjanjian atau akad secara umum adalah diartikan 

sebagai suatu janji setia kepada Allah Swt, atau suatu perjanjian yang dibuat 

oleh manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. 

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian atau persetujuan 

didefiniskan sebagai suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.  

Sementara menurut WJS Poerwadarminta, perjanjian adalah suatu 

persetujuan (baik dalam bentuk tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih yang berjanji akan menaati apa disebut dalam persetujuan 

tersebut.  

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, 

perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau 

beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk 
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melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan jika diamati, bahwa kesepakatan 

yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di 

satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan 

aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam  hukum, jika suatu perbuatan 

memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan 

perbuatan hukum  (termasuk perjanjian). 

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan 

dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak 

dan kewajibannya maing-maing,sebagaimana ketentuan hukum yang diatur 

dalam al-Qur’an, antara lain surat al-Maidah ayat (1) : 

 ....����� ا���� أ��ا أو
�ا ������د 

2. Rukun dan Syarat Perjanjian 

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala 

perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak 

dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi 

antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada 

bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian 

dalam transaksi jual-beli (bai’), sewa-menyewa (ijarah), bagi hasil 

(mudharabah), penitipan barang (wadi’ah), perseroan (syirkah), pinjam 

meminjam (ariyah), pemberian (hibah), penangguhan utang ((kafalah), 

wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.    

a.  Rukun Perjanjian 

Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya 

shigat aqad itu sendiri, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara 

bagaimana  rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada 

kehendak kedua belah pihak.  

Adapun syarat-syarat shigat akad ini adalah: 

1) Harus jelas atau terang pengertiannya, dalam artian bahwa lafaz yang 

dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut 

kebiasaan (‘urf) yang berlaku.  
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2) Harus ada kesesuaian (tawaffuq) antara ijab dan qabul dalam semua 

segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman di antara 

para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari. 

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

dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah 

dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh.  

Sementara bentuk-bentuk shigat akad itu sendiri dapat dilakukan 

secara lisan (dengan kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus bagi 

mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya, 

seperti karena bisu dan buta huruf) ataupun dengan perbuatan (seperti 

dalam akad sewa-menyewa dan sebagainya). Apapun bentuk shigat akad itu 

tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan 

kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 

b.  Syarat Perjanjian  

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika elah 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun 

akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan qabul 

(shighat). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek 

perjanjian (‘aqidain),  obyek perjanjian (ma’qud alaih) dan tempat akad 

(mahallul ‘aqad).  

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi dua (2) 

macam : 

• Pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib 

sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian. 

• Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang 

disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada sebagian 

lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad nikah dan sebaginya.  

Namun secara keseluruhan, syarat-syarat umum yang harus terdapat 

setiap akad adalah : 
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a. Yang berkaitan dengan Subyek Perjanjian (‘Aqidain) 

Dalam dunia hukum, perkataan subyek hukum (termasuk subyek 

perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki 

hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan 

untuk melakukan perbuatan hukum (ahliyatul ada’). Namun, dewasa ini, 

yang memiliki hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, 

tetapi juga dapa dimiliki oleh badan hukum tertentu.  

Pertama : Manusia 

 Manusia pada umumnya dianggap memiliki dan membawa hak seja 

dilahirkan, dan akan berakhir ketika ia meninggal dunia. Namun yang 

menjadi persoalan adalah kapankah seseorang itu  mempunyai 

kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (ahliyatul ada’), sebab di 

dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak 

dan kewajibannya, yaitu diistilahkan dengan “Mahjur ‘alaih”. Hal ini 

sesuai dengan ayat (5) dari surat an-Nisa’ sebagai berikut : 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupannya” 

Dengan demikian dari ketentuan hukum ayat di atas dapat 

disimpulkan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam terdapat golongan 

yang tidak cakap bertindak hukum, yaitu mereka yang distilahkan 

dengan “as-Suf’ah”. Dan menurut ahli hukum Islam, seperti 

Muhammmad Ali as-Shabuni dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam dan 

Muhammad Ali as-Sayis dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam, 

sebagaimana dikutip Hasbalah Thaib dalam bukunya Hukum Benda 

Menurut Islam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-Syuf’ah 

atau as-Sufaha adalah : 

• Anak di bawah umur  

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak di 

bawah umur untuk bertindak hukum adalah  ayat (6) surat an-Nisa 

sebagai berikut : 
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“Dan ujilah anak yaitm itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

serdas (memelihara hartanya), maka serahkan kepada mereka 

hartanya”. 

Dalam hal ini, kemudian Imam Syafi’i memberikan batasan 

terhadap seseorang yang dikatan belum dewasa, yaitu anak (baik 

laki-laki maupun perempuan) yang belum mencapai umur 15 tahun 

dan bagi anak laki-laki belum mengalami mimpi bersetubuh 

sehingga keluar maninya serta bagi anak perempuan yang haid. 

• Orang yang tidak sehat akal 

Orang yang tidak sehat akalnya dianggap tidak cakap 

melakukan tindakan hukum, walaupun untuk kepentingan dirinya 

sendiri. Dengan demikian semua urusannya diserahkan kepada 

walinya. Dasar hukumnya adalah ayat 282 surat al-Baqarah yang 

berbunyi : 

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak sanggup mengimlakkkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur”.  

• Orang yang boros 

Menurut pendapatImam Syafi’i sebagaimana dikutip Ibnu 

Rusy, bahwa seorang yang boros dianggap tidak cakap untuk 

melakukan tindakan hukum. Namun ketetapan tentang 

keadaannya tesebut haruslah ditentukan berdasarkan keputusan 

hakim yang menanganinya. Hal ini diqiyaskan kepada mereka yang 

tidak memiliki akal yang sehat, karena dapat merugikan  orang 

lain, terutama pihak keluarganya. 

Dengan demikian, dari ketiga kelompok orang yang tidak 

cakap melakukan tindakan ukum tersebut, untuk segala urusannya 

dapat diserahkan di bawah perwalian yang bersangkutan, dan hal 

ini dapat dipaksakan. Sedangkan untuk syarat seseorang menjadi 

wali, Sayid Sabiq memberikan ketentuan bahwa orang tersebut 



 7 

dalam keadaan merdeka (tidak di bawah perwalian), berakal sehat, 

dewasa, beragama Islam dan khusus untuk akad perkawinan 

haruslah laki-laki. 

Kedua : Badan Hukum 

Pada saat sekarang ini badan hukum dianggap sebagai subyek 

hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Adapun 

yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang 

berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu, oleh 

hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

Akan tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa badan 

hukum itu memiliki kekayaan yang sama sekali terpisah dengan 

kekayaan para anggotanya. Hal ini untuk dapat lebih memudahkan 

pemilahan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri. 

Di dalam Islam, keberadaan badan hukum ini di dalam nash 

memang tidak di atur secara tegas, namun kita ketahui bahwa Syari’at 

Islam yang berkembang di dalam masyarakat (termasuk keberadaan 

badan hukum) adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan 

bagi umat Islam. Selain itu keberadaan badan hukum ini, didasarkan 

pada qiyas kepada hadis yang diriwayatkan Usbah bin Syari’ yang 

datang kepada Rasul Saw, dan berkata kepada Beliau : Apakah Engkau 

mengetahui aku?, kenudian Rasul menjawab : 

“Bagaimana aku tidak mengetahui kamu, padahal kamu adalah 

serikatku…. 

Di samping itu ada sebuanh hadis Nbi yang secara khusus juga 

dapat disimpulkan sebagai dasar hukum dari badan hukum : 

��ن ا��� 
� د �� وءه� و�������  ���#�� اد"�ه� وه� �� ه�� �� !�اه� أ � ا�

b. Yang berkaitan dengan Obyek Perjanjian (Ma’qud ‘Alaih) 

Obyek akad adalah bermacam-macam bentuknya. Dalam akad jual 

beli, obyeknya adalah barang yag diperjual belikan, didalam akad gadai, 

yang menjadi obyeknya adalah barang gadaian demikian seterusnya. 
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Namun, agar suatu akad dipandang sah menurut hukum, haruslah 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

•    Obyek telah ada pada waktu akad diadakan. Namun persyaratan 

ini tidaklah menjadi kesepakatan para ulama, dan mereka 

membolehkan belum wujudnya obyek saat terjadinya akad. Tetapi 

dengan syarat tidaklah akan menjadi sengketa di masa 

mendatang. Meskipun demikian pada umumnya pendapat yang 

umum adalah bahwa pada saat terjadinya akad, obyek akad telah 

ada. 

•   Obyek dapat dijadikan obyek hukum dan dapat menerima hukum 

akad. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagai misal 

pakaian dapat dijadikan obyek dagangan.  

•   Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua 

belah pihak, baik bentuk, sifat maupun kadarnya untuk mencegah 

timbulnya persengketaan di masa mendatang dan hal ini 

diserahkan pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 

•   Obyek harus dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Tetapi hal ini 

tidaklah dimaksud untuk diserahkan seketika itu, cukup diketahui 

bahwa obyek tersebut benar-benar diketahui berada dalam 

wewenang pihak yang bersangkutan.  

Dari keempat ketentuan obyek tersebut, secara garis besar haruslah 

dapat menerima hukum akad agar tidak menjadi sengketa antara kedua 

belah pihak dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.  

c. Yang berkaitan dengan tempat terjadinya akad.  

Dalam kaitannya dengan tempat terjadinya akad, tidaklah menjadi 

keharusan untuk melakukan akad disatu tempat yang sama (ittihadul 

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

berbeda, hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang dapat 

mempertemukan kedua pihak walaupun tidak secara langsung. Yang 

tepenting adalah terjadinya ijab dan qabul akad yang terkait, untuk 

mencapai tujuan akad yang diharapkan, yaitu terpenuhinya hak dan 
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kewajiban dari kedua pihak yang melakukan perjanjian dan memiliki 

akibat hukum yang kuat (penuh). 

3. Batalnya Perjanjian dan Prosedur Pembatalan 

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakuka, 

sebab hal ini terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun 

demikian pembatalan perjanjian dapat dilakuakan 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 ayat (4) surat at-Taubah : 

“……maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas 

waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang betakwa” 

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 ayat (7) dari surat at-Taubah : 

“Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu 

berlaku lurus kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertakwa.” 

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 esiko yang ditimbulkan oleh 

pembatalan tersebut. 
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Penutup 

Dalam Hukum Islam suatu perjanjian atau akad merupkan sesuatu hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan ketika para pihak yang terkait. Baik, 

hubungannya dengan shigat yang akan dilakukan, isi perjanjian yang akan 

disepakati, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan 

dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya menaati ketentuan-

ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam agama Islam, 

agar perjanjian yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait dan tidak akan menimbulkan masalah atau sengketa yang dapat 

merugikan kedua belah pihak. 
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