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A. Bunyi Kaidah 
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B. Landasan Kaidah 

Kaidah ini didasarkan pada kaidah kubro: محكمة  kebiasaan bisa) العادة 
menjadi pertimbangan hukum). Landasan kaidah ini antara lain: 

ي عَلَْْيِنَّ ِِبلَْمْعُروِف  ِ  َولَهُنَّ ِمثُْل اَّلَّ

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang sepatutnya...” (Q.S. al-Baqarah: 228) 

  الَْمْولُوِد ََلُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَوُُتُنَّ ِِبلَْمْعُروِف َوعََل 

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
sepatutnya...” (Q.S. al-Baqarah: 233) 

وُهنَّ ِِبلَْمْعُروِف   َوعَاِِشُ
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“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (Q.S. an-Nisa: 19) 

 خذي ما يكفيك وودلك ِبملعروف

“Ambillah hartanya yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu 
sepatutnya” (H.R. Bukhari Muslim). 

Terkait dengan ayat-ayat al-Qur’an yang memuat kata al-ma’ruf seperti 
yang disebutkan di atas, Ibnu an-Najjar berkomentar:1 

رَ   َما  ُكل  وُ   الُْقْرآ نِ   ِف "  الَْمْعُروِف "  لَْفظِ   ِمنْ   تََكرَّ ْبَحانَهُ   قَْوَِلِ   ََنْ وُهنَّ }  س ُ   ِبهِ   فَالُْمَرادُ  {  ِِبلَْمْعُروِف   َوعَاِِشُ

 اأَلْمرِ  َذِلَ  ِمثْلِ  ِمنْ  الَْوْقتِ  َذِلَ  ِف  النَّاُس  يَتََعاَرفُهُ  َما

Setiap kata “al-ma’ruf” yang diluang-ulang dalam al-Quran seperti firman Allah هلالج لج:  
(“...Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf...”) maksudnya adalah apa yang 

 
1 Ibnu an-Najjar, Syarh al-Kaukab al-Munir, jilid 4, h. 449 
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dianggap sebagai kebiasaan (kepatutan/kewajaran) pada waktu itu dalam hal 
tersebut. 

Imam al-‘Izz bin Abdissalam juga mengatakan hal yang senada:2 

ْعُ   َردَّ   َما  ُكُِ   ِف   َوالَْغاِلُب  َل   الَّشَّ َّهُ   وِف الَْمْعرُ   ا  ٍر،  غَْيُ   َآن َّهُ   ُمقَدَّ َل   ِفيهِ   يَْرِجعُ   َوَآن ْعِ،  ِف   ُعرَِف   َما  ا   الَّشَّ

َل  َآوْ   النَّاُس  يَتََعاَرفُهُ  َما ا 

Umumnya dalam setiap hal yang dikembalikan oleh syara’ pada al-ma’ruf tidak 
ditentukan kadarnya dan dikembalikan pada apa yang diketahui dalam syara’ atau 
pada apa yang menjadi kebiasaan banyak orang. 

 
2 ‘Izzuddin ibn Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, jilid 1, h. 71 
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C. Definisi ‘Urf dan Adat 

‘Urf didefinisikan sebagai berikut:3 

ت النفوُس عليه     بشهادة العقول وتَلَقَّْته الطبائع السلمية ِبلقبولما اس تقرَّ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan banyak orang yang dapat diterima oleh akal dan 
kewajaran.  

Sedangkan adat (العادة) definisinya adalah: 4 

ليه مرة بعد آ خرى  .ما اس متر الناس عليه عل حمك املعقول، وعادوا ا 

Sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh banyak orang dalam 

 
3 Muhammad ‘Umaim al-Barkati, at-Ta’rifat al-Fiqhiyyah, hal. 145. 

4 Ali bin Muhammad al-Jurjani, at-Ta’rifat, hal. 146. 
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batas yang dapat diterima secara logis. 
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D. Urgensi ‘Urf dalam Formulasi Hukum Islam 

Kaidah ini menunjukkan kedudukan adat/tradisi dalam Islam, di mana ia 
bisa menjadi faktor penentu dalam formulasi hukum Islam, terutama dalam 
bidang muamalah yang selalu mengalami dinamika dari masa ke masa. 

Oleh karenanya seorang ulama atau mufti selain menguasai dalil, ia juga 
wajib mengetahui dan mempertimbangkan adat di suatu wilayah dalam 
memberikan fatwa atau menyimpulkan hukum. Sebab bisa jadi fatwa itu cocok 
dan relevan untuk satu daerah tapi tidak untuk daerah lain atau cocok untuk 
satu masa tapi tidak untuk masa yang lain karena perbedaan ‘urf. Terkait hal 
ini, Ibnul Qayyim menuliskan dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in:5 

َمْن آ فىت الناس مبجرد املنقول ف الكتب عل اختالف ُعْرفهم وعوائدمه وآ زمنهتم وآ مكنهتم وآ حواهلم  

 
5 Ibnu al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, jilid 1, h. 52 
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 وقرائن آ حواهلم فقد ضلَّ وآ ضل 

“Barang Siapa berfatwa kepada orang-orang hanya berdasarkan apa yang dinukilnya 
dari kitab-kitab tanpa mempertimbangkan perbedaan adat, tradisi, waktu, tempat 
dan kondisi mereka maka dia telah sesat dan menyesatkan.” 

Memahami ‘urf menjadi penting bagi seorang faqih dalam rangka 
menyimpulkan hukum terutama terkait muamalah dalam beberapa aspek 
berikut:  

1. Memahami Teks Syariah 

Dalam berinteraksi dengan teks-teks syariah dibutuhkan pemahaman yang 
mendalam terkait substansi dan maqashid dari teks tersebut agar mendapatkan 
pemahaman yang tepat, tidak hanya memahaminya secara harfiah. Salah satu 
aspek penting dalam membantu memahami maqashid dari suatu nash syar’i 
adalah mengetahui ‘urf atau kondisi masyarakat Arab pada saat diturunkannya 
teks tersebut. 
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Salah satu contoh pentingnya ‘urf dalam memahami teks syariah misalnya 
ketika membaca hadits tentang larangan menjual air atau hadits tentang 
larangan menjual batu kerikil. 

Dalam sebuah hadits Nabi menyatakan bahwa air adalah termasuk benda 
yang tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu melainkan menjadi milik 
bersama, sehingga tidak boleh ada orang yang menguasai suatu sumber air lalu 
menjualnya pada masyarakat.  

ََكءُ  الُْمْسِلُمونَ    ِف   ثاََلٍث  ِف  ُِشَ
إ
 َوالنَّارِ  َماءِ َوالْ  الََْك

“Kaum muslimin itu berserikat (dalam kepemilikan) pada tiga hal: rerumputan, air, 
dan api (kayu bakar).” (HR. Abu Daud dan Ahmad) 

Namun hari ini, air kemasan dijual di mana-mana. Lalu bagaimana kita 
memahami hadits tersebut dalam konteks kekinian? Apakah jual-beli minuman 
kemasan hukumnya haram? Tentu harus kita ketahui dan pahami bagaimana 
kondisi masyarakat Arab Madinah pada saat itu agar mendapat gambaran 
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yang utuh dibalik larangan tersebut.  

Sumber air di Madinah pada saat itu sangat terbatas. Satu sumur bisa 
digunakan oleh masyarakat satu kota. Oleh karenanya, jika ada orang yang 
kemudian mengklaim kepemilikan atas sumber air tersebut dan melarang 
orang lain menggunakannya kecuali dengan membayar tentu akan 
menyulitkan dan memudaratkan banyak orang sebab air adalah kebutuhan 
dasar makhluk hidup. Oleh karenanya Nabi menyatakan bahwa air adalah 
milik bersama, tidak boleh ada yang mengklaim apalagi 
memperjualbelikannya. 

Jika memperhatikan hal tersebut tentu berbeda kondisinya dengan di masa 
sekarang di mana perusahaan yang menjual air mineral kemasan bukan dengan 
cara memonopoli sumber air sehingga memudaratkan banyak orang. Akan 
tetapi justru membantu dan memudahkan. Orang tidak harus lagi repot-repot 
memasak air untuk minum, cukup beli galon isi ulang saja, air sudah tersedia 
dan tinggal minum. Yang dijual sebetulnya bukan airnya, karena air bisa kita 
dapatkan di mana saja tapi yang dijual adalah jasa sterilisasi dan 
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pengemasannya sehingga ketika kita kehausan tidak perlu repot mengambil air 
ke sumbernya lalu memasaknya sendiri sehingga layak minum. 

Begitu pun hadits tentang larangan menjual kerikil, dalam sebuah hadits 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

ِ  َرُسولُ  ََنَى  لَ قَا ُهَريَْرةَ  َآِب  َعنْ   ُ  َصلَّ  اّللَّ  الْغََررِ  بَْيعِ  َوَعنْ  الَْحَصاةِ  بَْيعِ  َعنْ   َوَسّلََّ  عَلَْيهِ  اّللَّ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual 
beli kerikil dan jual beli gharar (yang mengandung unsur 
ketidakjelasan/ketidakpastian). (H.R. Muslim) 

Apa yang dimaksud dengan jual beli kerikil dalam hadits di atas? apakah 
maknanya hari ini pemilik toko material haram menjual batu kerikil untuk 
bahan bangunan?. Sebelum pada sampai pada kesimpulan hukumnya harus 
kita ketahui dahulu apa makna larangan tersebut dengan memahami ‘urf orang 
Arab pada saat hadits tersebut diucapkan. 

Menurut penjelasan para ulama, di antara kebiasaan orang Arab di zaman 
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itu dalam melakukan jual-beli tanah yaitu dengan cara mengukur tanah yang 
dibeli dengan lemparan batu kerikil bukan dengan ukuran pasti seperti hasta, 
siku, kaki dan lain-lain. Sehingga ada unsur ketidakpastian yang berpotensi 
merugikan bagi pihak penjual atau pembeli. Dari penjelasan ini dapat kita 
pahami bukan jual beli kerikilnya yang dilarang melainkan cara jual-belinya 
yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan salah satu 
pihak penjual atau pembeli atau yang disebut dengan gharar. 

2. Memahami Literatur Fiqih Klasik 

Para ulama berijtihad dengan melihat realitas yang ada pada zamannya. 
Pendapat atau fatwa yang ditulis oleh para ulama di masa lalu tentu 
disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masanya. Jika melihat jarak antara 
masa kini dengan masa kitab-kitab itu ditulis yang bisa sampai ratusan tahun, 
kita dapat menduga kuat bahwa belum tentu kondisi di masa lalu itu sama 
dengan realitas yang terjadi di masa kini apalagi kaitannya dengan muamalah 
yang selalu dinamis. 
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Dalam beberapa hal pendapat ulama klasik tidak selalu cocok diterapkan 
di masa kini. Bukan karena pendapatnya lemah atau tanpa dasar, melainkan 
kondisinya yang berubah. Seperti misalnya pendapat Imam Syaf’i yang 
mengharuskan ijab kabul dalam transaksi jual-beli dilakukan secara verbal. 
Tidak sah jual-belinya jika tidak ada ijab kabul yang terucap dari penjual dan 
pembeli. Hari ini, bagaimana kita menerapkan pendapat ini saat berbelanja di 
swalayan yang tentu sulit untuk meng-ijabkabul-kan barang belanjaan kita satu 
persatu saat mengantre di kasir, atau beli minuman melalui mesin penjual 
minuman dan seterusnya. 

Begitu juga boleh jadi ada pendapat ulama di zaman dulu yang dianggap  
lemah dan marjuh bahkan menyelisihi jumhur ulama, namun justru dianggap 
relevan di zaman sekarang. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah bahwa emas dan 
perak ketika tidak difungsikan menjadi alat tukar tidak lagi digolongkan 
sebagai benda ribawi yang pertukarannya harus tunai. Berbeda dengan 
mayoritas ulama empat mazhab yang mengharamkan hal tersebut. Akan tetapi 
hari ini, banyak ulama kontemporer yang justru mengambil pendapat Ibnu 
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Taimiyah ini karena dianggap lebih relevan untuk zaman sekarang di mana 
emas menjadi komoditas yang banyak dijual secara online dan tentunya tidak 
terjadi serah-terima secara kontan. 

3. Memahami Realitas Kekinian 

Syarat bagi seorang faqih selain menguasai dalil ia juga harus mengetahui 
realitas fenomena kekinian yang akan disimpulkan hukumnya dari dalil 
tersebut. Tanpa mengetahui dan memahami realitasnya, kemungkinan besar 
hukum yang disimpulkannya juga tidak tepat. Oleh karenanya ada kaidah 
yang berbunyi:  

 هتصور احلمك عل اليشء فرع عن

“Menghukumi/menilai sesuatu adalah buah dari mengerti esensinya.” 

Oleh karenanya di masa kini ijtihad atau formulasi hukum Islam terkait 
fenomena kekinian biasanya dilakukan secara kolektif  dengan melibatkan para 
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ahli dan pakar di bidang terkait sebab tentu mereka adalah yang lebih paham 
terkait realitas dari fenomena-fenomena tersebut, baru kemudian para ulama 
akan menghubungkannya dengan teks-teks syariah sehingga dapat 
dirumuskan fatwa yang tepat dan relevan.  
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E. Contoh Aplikasi Kaidah dalam Muamalah 

Fikih muamalah tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan ‘urf dalam suatu 
tradisi pasar. Oleh sebab itu, fikih muamalah sangat mungkin berubah dengan 
perubahan tradisi orang-orang dalam bertransaksi di setiap tempat dan zaman. 

Aturan main dalam bermuamalah di satu tempat bisa jadi berbeda dengan 
ketentuan yang berlaku di tempat lain. Karena kedua tempat itu memiliki 
tradisi pasar yang berbeda. Berikut beberapa contoh aplikasi kaidah tentang 
‘urf dalam beberapa hukum fiqih: 

1. Gharar 

Dalam menilai apakah suatu transaksi jual-beli termasuk gharar berat yang 
diharamkan (gharar fahisy) atau gharar ringan yang masih dapat diberikan 
toleransi (gharar yasir), para ulama memandang hal tersebut dikembalikan 
kepada ‘urf. Ketika dalam suatu tradisi pasar adanya gharar itu menimbulkan 
potensi permusuhan antara penjual dan pembeli, maka itu menjadi akad yang 
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dilarang. Akan tetapi jika gharar itu sudah dimaklumi dalam suatu tradisi pasar 
dan tidak menimbulkan adanya potensi permusuhan antara kedua belah pihak, 
maka gharar itu dibolehkan. 

 Salah seorang dosen dari Mesir yang pernah mengajar penulis di LIPIA 
Jakarta yaitu Dr. Murad Mahmud Haidar ketika mengajar mata kuliah Qowa’id 
Fiqhiyyah di kelas, beliau pernah bercerita dalam rangka memberikan contoh 
penerapan kaidah fiqih: محكمة  tentang perbedaan ‘urf dalam cara menjual ,العادة 
semangka antara yang umum di Mesir dan di Pasar Minggu Jakarta yang mana 
aturannya agak sedikit berbeda.  

Kalau di Mesir, pembeli boleh membelah semangka yang ingin dibeli 
sebelum dibayar, sebab dalam tradisi mereka, jual-beli semangka yang tidak 
boleh dibelah dulu sebelum bayar itu seperti jual-beli kucing dalam karung. 
Karena pembeli tidak tahu apakah semangka itu manis atau tidak, busuk atau 
tidak, dsb. 

Tetapi beliau agak kaget ketika mau beli semangka di Pasar Minggu –
kebetulan beliau ngontrak di sekitar sana-- karena penjualnya tidak 
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membolehkan dia membelah semangkanya kecuali setelah dibayar. Beliau 
kemudian menyadari bahwa memang tradisinya atau ‘urf-nya berbeda. Di 
Mesir, hal itu dianggap gharar yang tidak diperbolehkan. Tapi di Pasar Minggu 
itu adalah hal yang wajar sebab dari awal pembeli sudah bisa menerka apakah 
semangka itu busuk atau tidak dari ciri-cirinya tanpa harus dibelah. Sehingga 
gharar-nya termasuk gharar yasir yang dibolehkan.  

2. Salam dan Istishna’ 

Jual-beli salam dan istishna’ keduanya dibolehkan oleh Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
atas pertimbangan ‘urf. Walaupun pada dasarnya jual-beli tersebut bermasalah 
karena barang yang menjadi objek transaksinya belum ada.  

Akan tetapi penduduk Madinah sudah terbiasa melakukan salam dan 
istishna’ sebelum Nabi hijrah ke sana. Kebiasaan itu dilakukan karena mereka 
mendapatkan keuntungan dan kemudahan. Sebab kalau mereka beli kurma 
pada saat panen harganya mahal. Untuk itu, mereka pesan setahun atau dua 
tahun sebelumnya dengan pembayaran di muka agar dapat harga lebih murah. 
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Maka, ketika Nabi hijrah, Nabi membolehkan praktik tersebut dengan 
memberikan syarat dan ketentuan.  

3. Penentuan Harga 

Contoh lain, ‘urf juga berperan dalam penentuan harga barang dalam jual-
beli di mana penjual tidak menyebutkan harganya pada saat akad. Sehingga 
yang berlaku pada saat itu adalah harga sesuai ‘urf alias harga pasar. Penjual 
tidak boleh memberikan harga di atas harga pasar, jika pada saat transaksi 
tidak ada penyebutan harga.  

Misalnya ada orang beli kue dari tetangganya, ketika ditanya harganya 
berapa tetangga itu malah bilang, ”Sudah, ambil saja dulu kuenya, urusan 
bayar gampang, besok saja.” Maka, tetangga itu tidak boleh mematok harga 
lebih mahal dari harga pasar, sebab di awal dia tidak memberikan informasi 
harga pada pembeli. 

4. Ketentuan Sewa 



 

23 

Contoh lain, orang yang sewa rumah harus patuh terhadap ketentuan-
ketentuan yang sudah menjadi tradisi di suatu tempat. Misalnya kalau di 
daerah A, harga sewa rumah biasanya sudah termasuk biaya air dan listrik. 
Kalau di tempat lain, listrik dan air bayar sendiri dan sebagainya. 

5. Alat Tukar 

Alat tukar di masa Nabi adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. 
Sehingga emas dan perak terkena kewajiban zakat dan dianggap sebagai harta 
ribawi yang cara pertukarannya dikenakan syarat-syarat tertentu. 

Sedangkan di masa sekarang, orang menggunakan uang kertas sebagai alat 
tukar. Sehingga zakat tidak hanya berlaku pada emas dan perak, tetapi juga 
kepada uang kertas. Sebab, fungsinya sama yaitu sebagai alat tukar. Begitu juga 
uang kertas termasuk harta ribawi, walaupun uang kertas tidak disebutkan 
dalam hadis sebagaimana emas dan perak. 

Sebaliknya, sebagian ulama kontemporer berpendapat hari ini emas dan 
perak tidak lagi digolongkan sebagai harta ribawi sebab secara ‘urf emas dan 
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perak tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar. Undang-undang yang berlaku di 
Indonesia hanya mengakui uang rupiah sebagai alat tukar resmi, selain itu 
termasuk emas dan perak tidak diakui sebagai alat tukar melainkan komoditas 
biasa yang diperjual-belikan. Oleh karenanya, emas tidak lagi terikat dengan 
syarat-syarat yang melekat pada harta ribawi seperti harus dipertukarkan 
secara kontan, boleh hukumnya di hari ini memperjual-belikan emas secara 
tidak tunai baik dengan sistem cicil atau jual beli online dengan pertimbangan 
‘urf. 

6. Benda yang Dianggap Harta 

Dalam banyak bab fiqih status benda apakah diakui sebagai harta (مال) atau 
tidak oleh syara’ sangat menentukan. Contohnya dalam bab jual-beli, para 
ulama menetapkan benda yang bukan atau tidak dianggap sebagai harta tidak 
sah menjadi objek transaksi. Begitu pun dalam bab pencurian, seorang pencuri 
wajib dipotong tangan apabila apa yang dicurinya itu adalah benda yang 
dianggap harta bagi pemiliknya. 
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Untuk menentukan suatu benda dapat dianggap harta atau tidak, 
dikembalikan pada ‘urf. Jika menurut suatu komunitas masyarakat pada masa 
tertentu suatu benda dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis asal tidak 
menyalahi syara’ maka ia tergolong sebagai harta.  

Maka boleh jadi di masa lalu suatu benda tidak dianggap harta karena 
belum ditemukan manfaat atau nilai guna dari benda tersebut, tetapi hari ini 
justru memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebab orang mulai menemukan 
manfaat yang bisa diambil dari benda tersebut. 

Contohnya di zaman dulu, orang menganggap belatung adalah hal yang 
menjijikkan dan tidak ada harganya. Tapi hari ini banyak orang 
membudidayakan belatung yang disebut maggot atau belatung lalat hitam 
karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sebab mengandung protein 
tinggi sehingga bisa dijadikan pakan ternak yang ideal. 

7. Keterangan Produk 

Syarat dalam jual beli salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan 
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harus jelas dan diketahui oleh pembeli, jika tidak jual-belinya tidak sah. Dulu, 
cara mengetahui pasti barang yang hendak dibeli adalah dengan melihatnya 
secara langsung. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Imam Syafi’i dalam 
qaul jadidnya berpendapat bahwa memperjualbelikan barang yang tidak 
dilihat secara langsung hukumnya tidak boleh. Tujuannya tentu saja untuk 
memastikan keinginan pembeli untuk membeli barang tersebut, sebab zaman 
dulu jika barang itu tidak dilihat langsung, sulit mengira-ngira wujud asli 
barangnya, kalau pun dijelaskan sifat-sifatnya terkadang tidak dapat mewakili 
wujud barang tersebut secara utuh. 

Akan tetapi hari ini dengan adanya teknologi kamera, barang yang tidak 
bisa langsung dilihat, pembeli bisa melihatnya melalui foto atau video yang 
dapat menggambarkan barang apa adanya secara nyata. Contohnya ketika 
hendak menyewa villa atau hotel, saat ini orang tidak harus melakukan survei 
terlebih dahulu dengan mendatangi tempatnya secara langsung, cukup saja 
misalnya pegawai villa atau hotel tersebut membuat video home tour untuk 
merekam semua sisi bangunan tersebut dengan jelas seolah-oleh menjadi mata 
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pelanggan yang ingin mengetahui seluruh isi rumah. 


