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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum 

 Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal 

protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van 

de wettlijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie de 

rechliche schutz.12 

Secara gramatikal perlindungan adalah: 

a) Tempat berlindung; atau 

b) Hal (perbuatan) memperlindungi. 

 Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti 

berlindung meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) 

bersembunyi, dan (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, 

meliputi: (1) menutupinya supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, 

merwat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan. 

 Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersbut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai 

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran. 

                                                             
 12 Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014) 259. 
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 Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.” 

 Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai aturan 

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.13 

 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang ada dalam sikap serta tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum 

 Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, 

yaitu: 

a) Perlindungan yang bersifat preventif, dan 

b) Perlindungan represif. 

 Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan 

hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat 

dalam aturan undang-undang dangan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam 

                                                             
13  Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) 3 
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melakukan suatu kewajiban. Perlindungan memberikan kesempatan kepada 

rakyat untuk mengajukan keberatan (insprak) atas pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan 

hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar 

artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. 

Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk 

berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat freiss ermessen, dan 

rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai 

rencana keputusan tersebut.14 

 Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan 

apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila terjadi sengketa atau terjadi sebuah pelanggaran. Indonesia 

dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan 

hukum bagi rakyat, yang dikelompokan menjadi 2 (dua) badan, yaitu 

a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan 

b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding adminstrasi.  

B. Tinjauan Umum tentang Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

 Istilah konsumen berasal dari alih bahas dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian consumer atau 

consumet itu tergantung dari mana dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah 

                                                             
 14 Ibid, 264 
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arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan 

barang. Begitu juga dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata 

consumer sebagai pemakai atau konsumen.  

 Konsumen umumnya juga diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk 

yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang 

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau 

diperjualbelikan lagi. 15  Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: 

 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain maupun makhluk hidup dan lain tidak untuk diperdagangkan.” 

 Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas, terlihat bahwa 

konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam 

kepustakaan ekonomi. 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen 

karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, 

keluarganya, ataupun memelihara/merawat harta bendanya. 

 

 

 

                                                             
 15  Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung, PT.Citra 

Aditya Bakti,2014) 14 
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2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. Hak-Hak Konsumen 

  Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak 

adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan 

kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan 

pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh 

hukum dalam melaksanakannya. 

  Pada dasarnya hak bersumber dari 3 (tiga) hal, Pertama, dari kodrat 

manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk 

ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia untuk 

mempertahankan kemanusiaannya. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu 

hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam 

kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Ketiga, hak yang 

lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui 

kontrak/perjanjian.16 

  Dengan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hak-hak konsumen 

itu sendiri terdiri dari atas konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), 

hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber 

dari undang-undang/hukum), dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam 

kontrak (dalam hubungan kontrak dengan produsen-pelaku usaha). 

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu17: 

                                                             
 16 Ibid. 29 

 17 Ibid. 32 
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1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) 

2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to informed) 

3) Hak untuk memilih (the right to choose) 

4) Hak untuk didengar (the right to heard) 

  Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut 18: 

1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 

penyelesain sengketa perlindungan konsumen secara patuh; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

                                                             
 18 Ibid. 32-33 
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8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

b. Kewajiban Konsumen 

  Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni: 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patuh. 

3. Pengertian Perlindungan Konsumen 

 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu 

sendiri.19 Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen disebutkan:  

                                                             
 19 Ibid. 7 



 

18 
 

 “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen.” 

 Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi 

perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari 

tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari 

pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam 2 (dua) 

aspeknya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkannya kepada konsumen 

barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah dsepakati atau 

melanggar ketentuan atau melanggar undang-undang. Dalam kaitan ini 

termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku proses 

produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah 

sesuai dengan standard sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen 

atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan 

pergantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi 

produk yang tidak sesuai. 

b. Perlindungan terhadap diberlakukan kepada konsumen syarat-syarat yang 

tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan 

periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual dan sebgainya. Hal 

ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan 

mengedarkan produknya. 
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C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

 Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan 

pasal 1540 KUH Perdata. Dalam pasal 1457 KUH Perdata diatur bahwa 

perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 

2. Lahirnya Suatu Perjanjianan Jual Beli 

 Unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Dalam asas 

konsesualisme yang ada dalam hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual 

beli lahir pada saat tercapainya kesepakatan tentang barang dan harga. Saat 

kedua pihak telah setuju tentang harga dan barang maka lahirlah perjanjian jual 

beli. 

D. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online (e-commerce) 

1. Sejarah dan Pengertian e-commerce  

 Asal-usul dari e-commerce dapat dilacak dari penemuan awal komputer 

elektronik tahun sekitar tahun 1950an. Namun periode 1950an hingga akhir 

1980an e-commerce belum popular hingga lahir dan tumbuhnya World Wide 

Web pada tahun 1990an. 

  Pada saat ini, perekonomian dunia mengalami perubahan yag sangat besar, 

khususnya pada sektor finansial, produksi, investasi, dan perdagangan. 

Teknologi informasi dan kmunikasi pada saat ini menempati peran dan posisi 

yang amat strategis karena menghadirkan suatu tata-dunia baru tanpa adanya 
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batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktifitas 

dan efisiensi. Dimana pada saat ini tidak hanya dapat dilakukan dalam dunia 

nyata, tetapi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi.20 

 E-commerce merupkan transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk 

menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak antara penjual dan 

pembeli ini dilakukan dengan media elektronik, para pihak tidak perlu hadir 

secara fisik. Mengingat sifat dari internet yang borderless, maka segala transaksi 

dalam perdagangan elektronik terlepas dari batas wilayah dan nasional. 21 

Sedangkan merutu World Trade Organition (WTO) e-commerce meliputi 

bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan 

atau jasa melalui elektronik. OECD (Organization for Economic Coperation and 

Development) mendefinisikan yakini transaksi berdasarkan proses transmisi data 

secara elektronik. Aliance for Global Business, asosiasi perdagangan terkemuka 

dunia, mengartikan e-commerce yaitu seluruh transaksi nilai melalui transfer 

informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai 

media. 

2. Model-Model e-commerce di Indonesia 

a. Iklan Baris 

  Bentuk e-commerce yang paling sederhana, bisa dianggap sebagai 

sebuah evolusi dari iklan baris di media cetak yang dipindah ke dalam dunia 

                                                             
 20  Dian Mega Erianti Renouw, Perlindungan Hukum E-commerce (Jakarta, Yayasan 

Taman Psutaka, 2017) 13-14 

 21 Ibid. 15 



 

21 
 

online. Penjual yang menggunakan media sosial atau forum online untuk 

beriklan, pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. 

Contoh dari model iklan ini adalah tokobagus.com yang sekarang menjadi 

OLX.co.id. 

b. Retail 

  Ini merupakan jenis e-commerce dimana semua peroses jual-beli 

dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh sebuah situs retail 

(eceran) yang bersangkutan. Contoh modelnya adalah Zalora dan Lazada. 

c. Marketplace 

  Merupakan sebuah penyedia jasa mall online, dimana proses jual-

belinya bukan dilakukan oleh penyedia website, melainkan anggota yang 

telah terdaftar dan memiliki akun untuk berjualan di website marketplace 

tersebut. Umumnya marketplace menyiapkan lapisan tambahan berupa 

perlindungan dalam sistem pembayaran dengan menyediakan sistem escrow 

atau dikenal dengan rekening bersama. Contoh model ini adalah 

bukalapak.com, shopee.co.id, dan tokopedia.co.id. 

3. Keunggulan dan Keuntungan e-commerce 

 Pada saat ini beragam jenis bisnis mengguakan internet untuk perdagangan 

eceran yang menjual barang-barang dan jasa-jasa kepada pelanggan. Bisnis 

dapat menjangkau para pelanggan tanpa melalui cara berdagang tradisional. E-

retalling kian berkembang sekarang. Mengembangkan kehadiran e-retail 

menjadi penting bagi para pedagang eceran tradisional karena internet telah 
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digunakan sebagai saluran informasi dan jual beli. Berikut ini sejumlah 

keuntungan e-commerce yaitu22 : 

a. Bisnis 24 Jam 

  Bisnis dapat dilakukan selama 24 jam per hari sepanjang tahunnya 

sebagaimana bisnis dilakukan pada lingkungan online, produk-produk dan 

jasa tetap dapat diakses kapan saja dan di tempat manapun juga. 

b. Hemat Biaya. 

  E-commerce mempromosi produk-produk dan jasa-jasa online 

dengan menghemat waktu dan uang organisasi untuk biaya surat-menyurat, 

pergudangan, percetakan, dan lain-lain. Sehingga produk-produk dan jasa-

jasa di Internet semakin mudah dan murah untuk dibeli oleh konsumen. Hal 

ini memberikan daya saing bagi suatu perusahaan dan juga 

memungkinkannya untuk memperbaiki kualitas dan produk dan jasanya. 

c. Kecepatan Pengiriman. 

  Produk dan jasa dapat mudah dan cepat diakses oleh konsumen 

melalui internet. Sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama untuk 

menerima barang atau jasa yang dibelinya. 

d. Pemasaran Global 

  Produk-produk maupun jasa-jasa yang ada jaringan internet dapat 

diakses dengan mudah kapanpun dan darimanapun di dunia ini. Hal ini 

membuka pasar global bagi setiap orang dan perusahaan untuk memasarkan 

produk dan jasa yang ditawarkan ke seluruh dunia. 

                                                             
 22 Ibid. 29-31 
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e. Pihak Ketiga 

  Dalam sebagian besar bisnis, banyak perusahaan menggunakan jasa 

pihak ketiga (broker) untuk menjual dan memasarkan produknya. Namun 

dangan adanya penjualan secara online, kebutuhan jasa pihak ketiga ini 

dapat dikurangi atau dieliminasi. 

f. Efisiensi SDM. 

  E-commerce dapat menghemat waktu serta efisiensi sumber daya 

manusia (SDM) bidang pemasaran sehingga menghemat anggaran 

perusahaan dan bisnis secara global. 

g. Kaya Informasi Produk dan Jasa. 

  Internet menyediakan banyak pilihan produk dan jasa yang 

sulitdicapai secara fisik. Konsumen dapat menggunakan search engine 

untuk mengumpulkan informasi mengenai produk-produk khusus yang sulit 

diakses melalui pasar tradisional. 

4. Kelemahan E-commerce. 

 Sebagai suatu kegiatan bisnis, e-commerce memeiliki kelemahan yaitu: 

pertama, waktu pengiriman produk, ketika pemesan produk dilaksanakan secara 

online, pelanggan harus menunggu berhari-hari untuk menerima produk 

tersebut. Namun, jika mereka berjalan ke toko, mereka depat mengambil produk 

tersebut, membayarnya dan langsung menggunakannya. 

 Kedua, ketidakpastian. Dengan membeli produk di toko-toko, pembeli 

memiliki produk secara fisik. Namun ketika suatu barang dibeli secara online 

maka masih ada ketidakpastian apakah produk tersebut akan sampai atu tidak. 
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Karena semuanya tergantung pada tingkat reliabilitas (dapat dipercaya) pihak 

yang menjual barang tersebut. 

 Ketiga, informasi pribadi masih ada ketidakpastian seperti apakah 

keterangan rinci produk secara online guna membeli sebuah produk atau bahkan 

menyerahkan sebuah dokumen tetap saja bersifat pribadi. Ada beberapa contoh 

nomor kartu kerdit yang disalahgunakan yang membuat terhambatnya 

perdagangan dan pembelian online. 

 Keempat, penjualan dan pembelian secara online membutuhkan kejujuran 

yang sangat besar dari penjual maupun pembeli. Para pelaku usaha masih 

menghadapi masalah mengembalikan barang-barang jika barang tersebut tidak 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Permasalahan seperti siapa yang membayar 

biaya pengiriman pengembalian barang, kemudian permasalahan jaminan bahwa 

uang konsumen akan dikembalikan ketika barang-barang tersebut dikembalikan. 

 Kelima, pelaku usaha yang berada di negara berbeda. Penjual online tidak 

memilki alamat fisik di suatu negara tertentu. Hal ini menyebabkan konsumen 

sulit untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan serta sulit 

untuk mendapatkan repair apabila nanti barang yang dibeli mengalami 

kerusakan.23  

 

 

 

 

                                                             
 23 Ibid. 36. 
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E. Tinjauan Umum tentang Escrow (Rekening Bersama) 

1. Pengertian Escrow 

 Escrow secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Perancis “escroue” 

yang mengambil istilah latin “scroda” artinya “strip of parchment”.24 Kemudian 

istilah itu diadopsi kedalam istilah hukum Inggris menjadi “Escrow” yang 

semula berarti gulungan kertas untuk penulisan dokumen. Kemudian istilah itu 

berkembang pengguaannya untuk merujuk pada “deed” (akta) yang disimpan 

dalam escrow, bahan kemudian istilah escrow dipakai hingga sekarang escrow 

agreement atau escrow arrangement. 

 Pada hakekatnya escrow adalah suatu penyimpanan (deposit) suatu 

dokumen, surat berharga, barang atau uang pada suatu pihak ketiga (netral), 

tidak memihak, dengan suatu instruksi khusus tentang bagaimana, dalam hal apa 

dan kepada siapa penyimpan itu akan melepaskan dokumen, barang atau uang 

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa escrow agreement adalah suatu persetujuan 

untuk menyimpan dokumen, surat berharga, barang atau uang kepada suatu 

pihak yang netral, tidak memihak, dengan instruksi tentang bagaimana dalam 

hal apa dan kepada siapa barang dan/atau uang itu harus diserahkan. Escrow 

merupakan penunjang atas suatu transaksi pokok. 

2. Kedudukan dan Fungsi Escrow 

 Dilihat dari pengertian di atas kita ketahui bahwa kedudukan escrow adalah 

untuk menunjang, melengkapi terhadap suatu perjanjian pokok seperti perjanjian 

                                                             
 24 Rusli Pandika, “Escrow Suatu Perjanjian Pengantaran”, Law Review Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, Vol. 1 No. 3 (Maret,2002) 228-229 
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jual-beli, perjanjian lisensi, dan pernjanjian lainnya. Escrow dapat dipandang 

lebih dari sekedar melengkapi, namun juga sebagai sarana untuk melaksanakan 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian pokok. 

 Fungsi escrow adalah untuk secara impartial melindungi kepentingan pihak-

pihak yang mengadakan perjanjian pokok dalam melaksanakan perjanjian itu. 

Hakekat escrow terletak pada peranan escrow holder sebagai pihak yang 

independent yang menerima, meneliti, dan penyimpanan dokumen, surat 

berharga, barang atau uang yang disyaratkan dalam perjanjian pokok kemudian 

menyerahkan dokumen, surat berharga, barang atau uang kepada pihak yang 

telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.25 

3. Jasa Escrow 

 Jasa escrow dapat diberikan oleh orang pribadi atau oleh suatu perusahaan 

berbadan hukum, pada umumnya jasa escrow menekankan pada aspek-aspek 

kenyamanan (convenience), perlindungan (protection) dan aspek kerahasiaan 

(confidentiality).26 Aspek kenyamanan terwujud dengan peranan ecrow holder 

sebagai cleaning agent yang impartial, menjadi depostitory agent dan distributor 

yang bertindak untuk kepentingan pihak yang bertransaksi. Aspek perlindungan, 

tercipta dengan tindakan-tindakan escrow holder yang secara ketat dibatasi oleh 

escrow instruction yang telah ditetapkan Bersama oleh pihak-pihak yang 

bertransaksi. Selain itu escrow holder juga wajib merahasiakan masalah-

masalah yang berkenaan dengan escrow. 

                                                             
 25 Ibid. 231 

 26 Ibid. 232 
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4. Tanggung Jawab Escrow Holder 

 Escrow holder wajib mematuhi setiap persyaratan yang ditetapkan escrow 

instruction. apabila dalam hal penafsiran terjadi perbedaan penafsiaran antara 

para pihak mengenai syarat-syarat dalam escrow instruction yang tidak dapat 

diselesaikan dengan msuyawarah, maka escrow holder dapat mengajukan 

perselisihan itu melalui jalur hukum untuk memperoleh putusan. 

 Tnggung jawab escrow holder ini akan berakhir setelah terpenuhinya 

seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam escrow instruction, yaitu saat 

escrow holder menyerahkan seluruh dokumen, surat berharga, barang dan/uang 

yang ditaruh dalam escrow kepada yang berhak menerimanya.27 

F. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif 

1. Pengertian Hukum Positif 

 Menurut Prof. Mr Dr L.J van Apeldorn dalam bukunya yang berjudul 

Ineliding tot de studie van het Nederlannse Recht (diterjemahkan Oetardi sadino 

SH dangan nama “Pengantar Ilmu Hukum”), bahwa adalah tidak mungkin 

memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Definisi 

tentang hukum sangat sulit dibuat kata Prof. Mr Dr L.J van Apeldorn karena 

tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan.28 

 Ada beberapa definisi hukum dari para sarjana hukum di antaranya adalah 

sebagai berikut, Prof. Mr. Meyers dalam bukunya “De Aglemene begripen van 

het Burglijk Recht” mengatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang 

                                                             
 27 Ibid. 233 

 28  C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta, Balai 

Pustaka, 1989) 34. 
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mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukan kepada tingkah laku manusia 

dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara 

dalam melakukan tugasnya. Leon Duguit mengatakan bahwa hukum ialah aturan 

tingkah laku para anggota msayarakat, aturan yang daya penggunaanya pada saat 

tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan 

bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang 

yang melakukan pelanggaran itu. Immanuel Kant mengatakan hukum ialah 

keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang lain 

menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.  

 Sedangkan hukum positif atau juga sering disebut dengan Ius Constitutum, 

memiliki arti sebagai hukum yang sudah dietapkan dan berlaku di suatu tempat 

atau negara. 29  Atau dapat juga diartikan kumpulan asas dan kaidah hukum 

tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau 

khusus serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara 

Indonesia.30 Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan secara rinci 

bahwa hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada 

pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus melalui 

pemerintah Indonesia.31 

 

 

                                                             
 29  Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan 

Pandangan Ulama, Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 2 (Agustus, 1017) 160 

 30 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia 

(Bandung, PT.Alumni, 2008) 56. 

 31  http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/ ,diakses pada tanggal 25 Januari 2019, 

pukul 20.30 wib. 

http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/


 

29 
 

2. Sumber Hukum Positif 

 Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa 

pengertian, antara lain : 

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, 

misalnya kehendak tuhan yang maha esa, akal manusia, jiwa bangsa dan 

sebagainya. 

b. Menunjukkan hukum yang terlebih dahulu ada yang memberi bahan kepada 

hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum romawi dan prancis. 

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal 

kepada peraturan hukum. 

d. Sebagai sumber kita untuk mengena hukum, seperti dokumen, undang-

undang dan sebagainya. 

e. Sebagai sumber hukum, yaitu sumber yang menimbulkan aturan hukum. 

 Sumber hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) segi yaitu sumber 

hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil membentuk 

hukum, menentukan isi dari hukum. Sumber hukum materiil dapat ditinjau dari 

berbagai sudut, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya.32 

Sedangkan sumber hukum formil membentuk hukum, menentukan berlakunya 

hukum. Sumber hukum formil adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang 

                                                             
 32  C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta, Balai 

Pustaka, 1989) 46 
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  Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. 33 

Undang-undang mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu undang-undang 

dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang 

dalam arti fomal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan 

undang-undang karena cara pembuatannya, seperti dibuat oleh pemerintah 

bersama-sama parlemen.34 Sedangkan undang-undang dalam arti materiil 

adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung 

setiap penduduk secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi intinya 

adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi 

bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti materiil sering 

juga disebut dengan peraturan dalam arti yang luas. 

  Syarat mutlak untuk dikatakan berlakunya suatu undang-undang 

adalah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh menteri/sekertaris 

Negara. Sedangkan berakhirnya suatu undang-undang adalah: 

1) Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang undang itu sudah 

lampau. 

2) Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak 

ada lagi. 

3) Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat 

atau instansi yang lebih tinggi. 

                                                             
 33 Ibid. 46 
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4) Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan 

undang-undang yang dulu berlaku. 

b. Kebiasaan (Custom) 

  Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-

ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh 

masyarakat, dan kebiasan itu selalu berulang ulang dilakukan sedemikian 

rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasan itu dirasakan 

sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum, maka dengan demikian 

timbullah kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai 

hukum.35 Namun pada saat ini kebiasaan tidak lagi sebagai sumber hukum 

yang penting sejak didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem 

hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau jus 

scriptum.36 

c. Traktat 

  Merupakanpperjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara atau lebih. 

Pada umumnya memuat peraturan-peraturan hukum. Ada beberapa jenis 

traktat yaitu37 : 

1) Traktat Bilateral, adalah traktat yang terjadi antara dua negara. 

2) Traktat Multilateral, adalah traktat yang dibuat lebih dari dua negara. 

                                                             
 35 Ibid. 48 

 36Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung, PT.Citra Adiya Bakti, 1996) 108.  

 37 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) 150 
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3) Traktat Kolektif, adalah traktat multilateral yang membuka kesempatan 

bagi mereka yang tidak ada dalam perjanjian masuk menjadi 

anggotanya. 

  Ada 4 (empat) tingkatan untuk terjadinya sebuah traktat yaitu: 

1) Penetapan 

2) Persetujuan DPR 

3) Ratifikasi Kepala Negara 

4) Pengumuman 

d. Yurisprudensi 

  Yurisprudensi berasal dari kata yurisprudentia yang artinya adalah 

pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi sebagai sebuah istilah teknis di 

Indonesia sama artinya dengan kata “yurisprudentia” dalam bahasa prancis, 

yaitu peradila yang tetap maupun bukan peradilan. 

  Dalam bahasa Inggis, bererti teori ilmu hukum (algemeene 

rechtsleer: general theory of law), sedangkan untuk pengertiannya 

menggunakan istilah judge made law atau case law. Sedangkan dalam 

bahasa Jerman yurisprudensi adalah ilmu hukum dalam arti sempit. Pada 

segi praktik peradilan yurisprudensi adalah putusan hakim yang selalu 

dijadikan pedoman hakim lain untuk menyelesaikan khusus.38 

  Ada beberapa sebab dimana seorang hakim menggunakan 

yurisprudensi, antara lain: 

1) Pertimbangan Psikologis 

                                                             
 38 Ibid. 159-160 
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2) Pertimbangan Praktis 

3) Pendapat yang sama 

e. Doktrin (Pendapat Sarjana Hukum) 

  Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan 

dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. 39  Sutikno 

mengatakan bahwa doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang 

merupakan sumber hukum tempat hakim menemukan hukumnya. 

Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana 

hukum. Dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam 

doktrin itu, yang demikian itu disebut dengan hukum formil.40 

G. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

 Islam merupakan nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para 

pemeluk agama itu melainkan kata “Islam” berdasarkan Al-Quran. Pada Quran 

surah Al-Maidah ayat 3 menyebutkan bahwa Allah mengakui Islam bagimu 

sebagai agama. 

 Hukum Islam merupakan rangkaian dai kata “hukum” dan “Islam”. kedua 

kata itu secara terpisah, adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan 

terdapat dalam Al-Quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” 

sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan 

terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata hukum “hukum” menurut Amir 

                                                             
 39  C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta, Balai 

Pustaka, 1989) 51 

 40 E.Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta, Ictiar Baru, 2013 ) 115 
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Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang 

diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh 

masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.41 Kata Islam 

artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang 

dimaksud adalah kepada Allah. Apabila kata “hukum” dihubungkan dengan kata 

“Islam” dan sunnah Rasul maka artinya adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama 

Islam. 

 Jika disimpulkan maka dari pengertian di atas maka hukum Islam berarti 

keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang 

yang Bergama Islam.42 

2. Sumber Hukum Islam 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.43 Pada 

hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat 

menemukan atau menggali hukumnya.44 Sumber hukum Islam adalah asal atau 

tempat pengambilan hukum Islam. Kata ‘sumber’ dalam hukum fiqh adalah 

terjemah dari lafadz,     مصااااا   -مصااااا   lafadz tersebut terdapat dalam sebagian 

literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil ( ال ليل ) atau lengkapnya “ 

                                                             
 41 Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, Tahkim Jurnal Perdaban 

dan Hukum Islam, Vol. II No. 1 (Maret,2018), 103. 

 42 R.Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung, Cv.Mandar Maju, 2002) 11. 

 43 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 44 Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, Tahkim Jurnal Perdaban 

dan Hukum Islam, Vol. II No. 1 (Maret,2018) 104. 
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adillah syar’iyyah” ( ) . األ لة الشرعية  Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya 

yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syar’iyyah, dan tidak pernah kata 

“ mashadir al-ahkam al-syar’iyyah” . 

 Kata sumber dalam artian ini merujuk pada Al-Quran dan sunnah, karena 

keduanya memang merupakan wadah yang dapat digunakan untuk menarik 

hukum syara, sedangkan ijma dan qiyas adalah cara dalam menemukan hukum 

bukan wadah yang dapat ditarik hukumnya.45 

Berikut ini empat sumber hukum Islam: 

a. Al-Quran. 

 Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, yang isinya adalah 

kumpulan dari wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad Rasul 

Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai asas dan sumber hukum 

Islam yang utama. Quran diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan 

pengajaran bagi seluruh umat manusia. Quran diturunkan kepada Nabi 

Muhammad secara bertahap, dimulai dengan surah Al-Alaq di gua Hira 

kemudian diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat 3. Selama jangka waktu 23 

tahun, yaitu 13 tahun ketika berada di Mekah dan 10 tahun ketika hijrah ke 

Madinah. Wahyu yang diturunkan di Makkah disebut Makkiyah dan wahyu 

yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyyah, yang mana isinya 

mengatur tentang manusia dalam hal muamalat seperti pernikahan, jual beli 

dan hukum-hukum pembalasan. 46  Terdiri dari 30 juz yang seluruhnya 

                                                             
 45 Ibid. 105 

 46 R.Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung, Cv.Mandar Maju, 2002) 67-68. 
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berjumlah 114 surah. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan 

surah An-Nas yang semuanya berjumlah 6666 ayat. Sebagaimana kita 

ketahui ayat Quran tidak langsung diturunkan sekaligus melainkan secara 

bertahap. Pengumpulannya menjadi kodifikasi dilakukan setelah Nabi 

Muhammad wafat yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. 

b. Sunnah. 

 Arti sunnah adalah orang hidup (kebiasaan). Yang dimaksud dengan 

sunnah adalah cara hidup Nabi Muhammad Sehari Hari. Dan cari hidup ini 

meliputi tiga hal yaitu, perkataan sebagai ucapannya (sunah Al-Qaul disebut 

juga sunah Qauliyah), perbuatannya (sunnah Al-Fi’il disebut juga sunnah 

fi’liyah dan keadaan diam (sunnah As-Sukut disebut juga sunnah 

taqririyah). 47  Semua cara hidup Nabi Muhammad mejadi contoh 

keteladanan dalam hubungannya dengan kemasyarakatan dan ibadah. 

Kebiasaan nabi sehari-hari menjadi cerita yang selalu disampaikan kembali 

secara meluas yang dalam hal ini disebut “hadis”. Hadis adalah pendukung 

sunnah sebagai cerita tentang perbuatan, perkataan, dan keadaan diam Nabi 

dalam menyaksikan perbuatan orang yang tidak dilarang olehnya. 

 Sunnah tidak dicatat semasa hidup Nabi, melainkan hanya 

dihafalkan oleh sahabat-sahabat saja, berlainan dengan Al-Quran, karena 

semasa itu sahabat-sahabat khawatir kalau sunnah dicatat akan 

menimbulkan percampuran antara sunnah dan wahyu Allah.48 Namun untuk 

                                                             
 47 Ibid. 68-69 

 48 Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya 

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika, 1997) 70. 
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menghindari meluasnya pemalsuan hadis yang semakin banyak maka pada 

abad ketiga hijrah kalangan umat Islam melakukan penyelidikan dengan 

mengumpulkan hadis yang asli dan memisahkan dari hadis yang palsu. 

Hadis yang asli dinamakan hadis “shahih” dan dapat disebarluaskan 

sedangkan hadis yang palsu dinamakan hadis “dhaif“dilarang untuk 

disebarkan.49 

c. Ijma (Kesepakatan Ulama) 

 Menurut bahasa ijma artinya mengumpulkan. Menurut ilmu Fiqh 

Ijma artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) 

Islam dalam satu masa dan wilayah tertentu serta tidak boleh bertentangan 

dengan Al-Quran dan sunnah. Ijma dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1) Ijma Qauli 

 Ijma Qauli adalah konsensus seorang ulama besar dilakukan secara 

aktif dengan lisan (diucapkan) terdapat pendapat seorang ulama atau 

sejumlah ulama tentang perumusan hukum baru yang telah diketahui 

umum. Atau dapat pula dianggap sepakatnya terhadap pendapat 

seorang ulama atau sejumlah ulama tentang hukum baru kalau seorang 

ulama besar menulis dalam kitabnya, majalah atau plakat yang 

diumumkan.   

2) Ijma Sukuti 

 Ijma Sukuti adalah sepakatnya seorang ulama terhadap suatu 

pendapat hukum baru yang dilakukan secara diam (tidak memberikan 

                                                             
 49 R.Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung, Cv.Mandar Maju, 2002) 70. 
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tanggapan). Pada dasarnya kedudukan ijma qauli lebih kuat dari ijma 

sukuti, karena keadaan diam seorang ulama besar terhadap suatu 

pendapat hukum baru dari ulama lainnya belum tentu artinya setuju.50 

d. Qiyas 

 Pengertian qiyas dapat dilihat melalui dua segi, yaitu : 

1) Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari 

dua kesimpulan umum sebelumnya. 

2) Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari 

masalah baru yang belum pernah disbutkan hukumnya dengan 

memperhatikan masalah lama yang sudah ada dasar hukumnya yang 

memiliki kesamaan pada segi alasan masalah baru tersebut. 

3. Muamalah 

 Dari segi bahasa (lughatan), kata mu’amalah adalah bentuk masadar dari 

kata ‘amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, atau saling beramal. 

Menurut istilah mu’amalah merupakan sebuah sistem kehidupan. Islam 

merupakan agama yang memberikan warna pada seluruh dimensi kehidupan 

manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Islam 

mencoba mendialektikan nilai nilai ekonomi dengan nilai–nilai akidah atau 

etika. Dimana kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun atas 

dasar materialisme dan spiritualisme, yaitu kegiatan ekonomi tidak hanya 

didsarkan pada nilai materi namun juga didalamnya terdapat sandaran 

                                                             
 50 Ibid . 71 
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transendental sehingga juga bernilai ibadah. Konsep dasar Islam dalam kegiatan 

muamalah juga selaras dengan nilai–nilai humanisme yang bersifat islami.51 

 Nasroen Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah, menyebutkan ada 4 

(empat) prinsip muamalah,52 yaitu: pertama, segala bentuk muamalah adalah 

mubah kecuali yang ditentukan oleh syara. Kedua, muamalah dilakukan atas 

dasar sukarela tanpa paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar 

mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Keempat, muamalah 

memelihara keadilan. 

 Bidang mu’amalah sangat erat hubunganya dengan perlindungan kosumen, 

hal ini merupakan sebuah khazanah dimana dapat diadikan sebagai sumber 

hukum untuk perlindungan konsumen kontemporer, baik berupa hukum–hukum 

yang sudah terperinci ataupun hukum–hukum yang bersifat umum dimana ia 

akan dapat diterpkan pada setiap tempat dan zaman. Untuk melindung konsumen 

dalam fiqih Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti ba’I al-

gharar (jual beli yang mengandung tipuan), pemberlakuan khiyar (hak untuk 

melangsungkan atau membatalkan suatu trasaksi karena suatu alasan), beberapa 

hal yang merusak transaksi seperti al-ghalt (tidak adanya persesuaian dalam hal 

jenis dan sifat barang), al-ghubn (adanya tipuan yang disengaja) dan beberapa 

hal lainnya.53 

 

                                                             
 51 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, Ghalia Indonesia, 

2012) 10 

 52  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 15 - 16 

 53  Muhammad, Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA, 2004) 134 
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4. Samsarah 

a. Pengertian Samsarah 

 Makelar (  السااااااا سااااااار ) ialah perantara perdagangan ( orang yang 

menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual 

dan pembeli untuk memudahkan jual beli.54 Menurut Sayid Sabiq perantara 

(simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan 

pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Menurut Hamzah Ya'qub 

samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan 

barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. 

Dengan kata lain makelar (simsar) ialah penengah antara penjual dan 

pembeli untuk memudahkan jual-beli.  

 Pada saat ini banyak orang yang disibukan dengan pekerjaan masing 

masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau 

mencari barang yang diperlukannya. Adapula orang yang waktunya lapang, 

tidak sibuk. Namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) 

barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara untuk memperoleh barang yang 

diperlukannya.55 

b. Dasar Hukum Samsarah 

 Untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan, maka 

barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga 

imbalan jasanya harus ditetapkan bersama terlebih dahulu, apalagi nilainya 

                                                             
 54 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta, Raja 

Grafindo, 2004) 289 

 55 Ibid. 289 
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dalam jumlah yang besar, ditanda tangani lebih dahulu perjanjiannya di 

hadapan notaris.56 

 Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan 

memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram sebagaimana 

friman Allah: 

يني َااَأيَُّهَََ ايَا َنُكمْااَأْمَواَلُكمْااََتُْكُلوااَلااَآَمُنوااالََِ ْلبَََ لََن ناابََيَْ َ ةَ  ااَتُكونَااَأنْااإنِلااِبن اتَََراض ااَع ْااِتََن
ْنُكمْا ْقتَُُلوااَوَلاامن يم  ابنُكمْااَك نَااااّللَِااإننِااَأنَُْفَسُكمْااتََ   )29(ةَحن

Artinya:                                                                                                                                                      

Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta 

kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 

diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. 

 Profesi makelar tidak boleh disalahgunakan seperti untuk menjual 

atau mencari barang yang dilarang agama. Umpamanya saja menjual atau 

mencari narkotika sebagai pesanan dari orang tertentu, mencari rumah 

untuk tempat berjudi atau tempat maksiat lainnya.57 

c. Rukun dan Syarat Samsarah 

 Untuk sahnya suatu akad samsarah harus memenuhi beberapa rukun 

yaitu:58 

1) Al-Muta'aqidani (makelar dan pemilik harta)  

                                                             
 56 Ibid. 290 

 57 Ibid. 292-293 

 58 Anisy Kurnillah, Kajian Muamalah, http://caknenang.blogspot.com, Diakses 18 Maret 

2019, 21:30 



 

42 
 

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar 

(penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan 

lancar. 

2) Mahalul al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) 

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang 

mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) 

harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. 

3) Al-shigat (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoaan atas 

transaksi pemakelaran tersebut. 

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus 

membuat sebuah aqad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. 

 Adapun syarat-syarat mengenai mahall al-ta'aqud (objek transaksi 

dan kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal 

(masyru) dan kompensasi yang telah ditentukan (ma'lum). 

5. Al-Ba’I (Jual Beli) 

a. Pengertian Jual Beli 

  Secara etimologi jual beli ( الاااا ااااياااا) artinya menjual, mengganti, 

menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam bahasa arab  الاااا اااايااا 

terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu kata:  الشاااااااارا 

(beli). Dengan demikian kata  ال ي yang berarti kata “jual” juga sekaligus 
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kata “beli”.59 Jadi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan 

barang. Kata bay’ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang 

bersebrangan. 

  Secara terminologi, terdapat beberapa definisi dari para ulama. 

Ulama Hanafi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar maal 

(barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau 

tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang 

sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu’aatha (tanpa ijab qabul). Imam 

Nawawi dalam kitab Majmu’ mengatakan bahwa jual beli adalah tukar 

menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu 

Qudamah dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan tukar 

menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan 

menerima hak milik.60 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

  Dasar dari kebolehan melakukan jual beli ada pada Al-Qur’an, 

Sunnah dan Ijma Umat61 :  

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبهوا    62 َوَاَحلَّ اّللٰه

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. (QS. Al-Baqarah (2) : 275 

                                                             
 59 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta, Raja 

Grafindo, 2004) 113 

 60 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta, Gema Insani, 2011) 25-26 

 61 Abdul Aziz Muhammad Azzam, FIqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, 

(Jakarta, Amzah, 2017) 26 
62 Al-Qur’an (2) : Ayat 275 
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Kemudian pada surat An-Nissa juga dijelaskan63 :  

ْلَباطِّلِّ اَِّلَّا َاْن َتُكْوَن ِتَِّاَرًة َعْن  َنُكْم ِبِّ َي َُّها الَّذِّْيَن اهَمنُ ْوا ََل ََتُْكُلوْاا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ ْنُكمٰيها   تَ َراٍض مِّٰ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar  suka sama 

suka di antara kamu. (QS.An-Nissa (2) : 29) 

c. Rukun, Bentuk Akad, dan Syarat Jual Beli 

  Menurut mayaritas ulama, rukun jual beli adalah:64 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2) Sighat (lafaz ijab-qabul) 

3) Barang yang dibeli 

4) Nilai tukar pengganti barang 

  Jumhur ulama menyatakan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual-

beli di atas adalah sebagai berikut: 65 

1) Orang yang berakal 

 Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berakal. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu 

harus akil balig dan berakal. Apabila orang yang berakal masih 

mumayyiz maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin 

dari walinya. Selanjutnya adalah orang yang melakukan akad itu adalah 

                                                             
 63 Al-Qur’an (4) : 29 

 64 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta, Raja 

Grafindo, 2004) 118 

 65 Ibid. 118-124 
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orang yang berbeda, maksudnya adalah yang bertindak sebagai penjual 

dan pembeli bukan orang yang sama.  

2) Syarat Ijab dan Qabul 

 Menurut jumhur ulama orang yang mengucapkan ijab dan kabul 

harus telah akil balig dan berakal. Selanjutnya kabul harus sesuai 

dengan ijab, dan yang terakhir ijab dan kabul harus dilakukan dalam 

satu majelis. 

3) Syarat Barang yang Diperjualbelikan 

 Barang tersebut harus ada, atau tidak ada di tempat namun penjual 

sanggup untuk mengadakan barang tersebut. Kemudian barang tersebut 

dapat dimanfatkan. Barang tersebut merupakan milik seseorang dan 

pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati barang 

tersebut dapat diserahkan. 

4) Syarat Nilai Tukar 

 Ulama fikih mengemukakan syarat nilai tukar adalah, harga yang 

disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat 

diserahkan pada waktu akad, apabila dilakukan dengan barter maka 

benda yang dijadikan penukar harus halal menurut syara. 

  Sedangkan syarat sah jual beli menurut ulama fikih ada dua yang 

harus dipenuhi, yaitu:66  

1) Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak 

jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitas. Begitu juga denga harga 

                                                             
 66 Ibid. 125 
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tidak jelas, adanya unsur paksaan, penipuan dan syarat lain yang 

mengakibatkan jual beli rusak. 

2) Apabila barang yang diperjualkan benda bergerak maka, maka barang 

itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai penjual. 

Sedangkan untuk benda tidak bergerak, dapat dikuasai stelah surat 

menyurat diselesaikan menurut kebiasaan setempat. 

6. Perikatan Islam 

a. Pengertian Perikatan Islam 

 Dalam Al-Qur’an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang 

berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (Al-aqdu) dan janji (Al-ahdu). 

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Sedangkan istilah 

al-ahdu  dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu 

suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan 

sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. 67  Jumhur ulama 

mendefiniskan akad sebagai ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan kabul 

di mana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak yang berakad atau lebih 

dengan cara yang masyru’ (sesuai dengan hukum Islam) dan berakibat 

hukum pada obyeknya.  

 Abdoerraoef dalam buku hukum perikatan Islam di Indonesia 

mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-aqdu) melalui 3 (tiga) tahap, 

yaitu :68 

                                                             
 67  Gemala Dewi, Yeni Salam Barliti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta, 

Kencana 2005) 45 

 68 Ibid. 46 
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1) Al-Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari' seseorang untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya 

dengan kemauan orang lain. 

2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang 

dinyatakan oleh pihak pertama. 

3) Apabila ada dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, 

maka terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu’ oleh Al-Qur’an QS.Al-

Maidah (5) : 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah 

pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘ahdu’, tetapi 

‘akdu. 

b. Subyek Obyek den Tujuan Perikatan Islam 

 Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi 

untuk sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan syarat adalah “ketentuan 

(peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa rukun akad adalah al-aqidain, mahallul ‘aqd, dan 

sighad al-‘aqd. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Az-Zarqha menambah 

maudhu’ul aqd (tujuan akad). Ida tidak menyebutnya sebagai rukun 

melainkan unsur-unsur penegak akad. Sedangkan menurut T.M Hasbi Ash-

Shididiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang 

harus dipenuhi suatu akad.69 

                                                             
 69 Ibid. 49-51 



 

48 
 

1) Subyek Perikatan (al-aqidain) 

 Adalah pihak yang melakukan akad. Sebagai seorang pelaku dari 

suatu tindakan hukum tertentu, dalam hal ini adalah hukum perikatan, 

dari sudut hukum adalah subyek hukum. Subyek hukum merupakan 

pihak pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum dapat berupa 

manusia dan badan hukum. Hamzah Ya’cub mengemukakan syarat 

subyek akad adalah ‘aqli (berakal), tamyiz (dapat membedakan),  

mkhtar  (bebas dari paksaan). Dalam kaitannya dangan al-aqidain  

terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu, ahliyah (kecakapan), 

wilayah (kewenangan), wakalah (perwakilan).70 

2) Obyek Perikatan (mahallul ‘aqd)  

 Adalah suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya 

akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda 

berwujud seperti kapal dan rumah, maupun benda tidak berwujud 

seperti manfaat. Dalam obyek perikatan ini terdapat syarat yang harus 

terpenuhi yaitu:71 

a) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan 

b) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah 

c) Obyek perikatan harus jelas dikenali 

d) Obyek perikatan harus dapat diserahterimakan. 

3) Tujuan Perikatan (maudhu’ul ‘aqd) 

                                                             
 70 Ibid. 51-58 

 71 Ibid. 60-61 



 

49 
 

 Adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan 

tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT. 

Dalam hadis ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Ahmad 

Azhar Basyir ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan 

akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:72 

a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak 

pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan 

b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 

akad; dan 

c) Tujuan akad harus benar menurut syariat. 

4) Ijab dan Qabul (sighat al-‘aqd) 

 Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab 

dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak 

pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan 

Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas 

penawaran pihak pertama. ulama fiqih mensyaratkan 3 (tiga) hal dalam 

melakukan ijab kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:73 

a) Jala’ul ma’na, tujuan yang terkandung harus jelas. 

b) Tawaquf, kesesuain antara ijab dan kabul. 

c) Jazmul ‘iradataini, ijab dan kabul menunjukan kehendak para 

pihak secara pasti, tidak terpaksa dan tidak ragu. 

                                                             
 72 Ibid. 62-63 

 73 Ibid. 63-64 
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c. Asas-Asas dalam Perikatan Islam 

 Fatur Rahman Djamil mengemukakan 6 (enam) asas, namun ada 

asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk muamalah, 

yaitu asas ilahiah.  :74 

1) Asas Ilahiah, yaitu setiap tinfkah laku manusia tidak luput dari 

ketentuan Allah SWT. 

2) Asas Kebebasan (Al-Hurriyah), Islam memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan 

tersebut ditentukan oleh para pihak. 

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah), para pihak 

mempunyai kedudukan (bargaining position) yang sama, dasar hukum 

asas persamaan adalah QS.Al-Hujurat ayat 13. 

4) Asas Keadilan (Al-Adalah), suatu perjanjian harus memberikan 

keuntungan yang sama dan tidak memberikan kerugian bagi salah satu 

pihak. 

5) Asas Keralaan (Ar-ridho), perjanjian harus suka sama suka antara 

masing masing pihak. Dasar hukumnya ada pada QS.An-Nisa ayat 29. 

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq), kejujuran merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, 

termasuk dalam bidang muamalat. 

7) Asas Tertulis (Al-Kitabah), bahwa setiap perjanjian dibuat dan ditulis 

demi kepentingan pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa. 

                                                             
 74 Ibid. 30-37 



 

51 
 

7. Khiyar 

a. Pengertian Khiyar 

  Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dan 

penjual, maka syariat Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak untuk 

memilih melangsungkan atau tidak jual beli tersebut.75 Khiyar merupakan 

hak seorang pelaku akad. Kita ketahui bahwa hukum asal jual beli adalah 

mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. 

Hanya saja syariat menetapkan hak khiyar sebagai bentuk kasih sayang pada 

kedua pelaku akad.76 

b. Macam-Macam Khiyar 

  Dalam mazhab Hanafi, ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa ada 

17 (tujuh belas) macam khiyar, dalam mazhab Maliki, ulama Malikiyah 

menyebutkan ada dua khiyar, yaitu khiyar tarawwi dan khiyar naqishah,  

sedangkan dalam mazhab syafi’i, menurut ulama syafi’iyah ada 2 (dua) 

macam khiyar yaitu tasyahhi dan naqishah.77 

  Dalam penelitian ini digunakan 4 (empat) macam khiyar yang 

dikemukakan oleh M.Ali Hasan, yaitu :78 

1) Khiyar Majlis 

 Khiyar majlis adalah kedua pihak yang melakukan transaksi 

mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual 

                                                             
 75 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta, Raja 

Grafindo, 2004) 138 

 76 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta, Gema Insani, 2011) 181 

 77 Ibid. 181-182 

 78 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta, Raja 

Grafindo,2004) 139-141 
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beli selama masih berda dalam satu majelis (tempat) atau toko, seperti 

jual beli atau sewa menyewa. Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali 

masing masing pihak mempunyai khiyar selama masih dalam suatu 

majelelis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul. Sedangkan menrut 

mazhab Hanfi dan Maliki, bahwa suatu akad dipandang sempurnah 

apabila telah terjadi ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu terjadi setelah ada 

kesepakatan dan saling suka. 

 

2) Khiyar Syarath 

 Khiyar syarath adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 

berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu 

selama tenggang waktu yang telah disepakati bersama kedua belah 

pihak. Para ulama fikih sependapat mengatakan bahwa khiyar syarath 

ini diperbolehkan untuk menjaga hak pemberi dari unsur-unsur 

penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. 

3) Khiyar ‘Aib 

 Khiyar ‘aib ini merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang 

melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual 

belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad 

berlangsung. Pada dasarnya seorang muslim tidak boleh 

menyembunyikan ‘aib yang ada pada barang yang dijualnya. Pihak 

pembeli juga harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab 

pada zaman sekarang ini pada umumnya penjual barang di toko-toko 
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membuat catatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat 

dikembalikan atau ditukar lagi secara langsung atau tidak langsung 

bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi. 

4) Khiyar Ru’yah 

 Khiyar ru’yah, adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan 

berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang 

belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Pembeli dapat menentukan 

sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia melangsungkan 

akad itu atau tidak (batil). 

 Ulama Syafi’iyah di dalam pendapat baru (qaul jaded) mengatakan 

bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik disebut sifatnya, 

maupun tidak. Menurut mereka khiyar ru’yah tidak berlaku karena ada 

mengandung unsur penipuan. 

 Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan 

pembeli, seperti khiyar sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati 

bersama dalam suatu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka 

hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau 

dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati 

terdahulu.  

 


