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Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta: 

Pasal 2 

Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 

suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ketentuan Pidana: 

Pasal 72 

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 

(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau 

hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1)  dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 
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PRAKATA 

 

 

al-Hamd li Allâh, segala puji bagi Allah Swt. yang telah 

menganugerahkan hati sebagai tumpuan rasa, rasa senang dan 

sedih, rasa cinta dan benci, rasa simpatik dan dendam, rasa 

empati dan kesumat, lalu diberikan-Nya manusia jalan dan 

petunjuk untuk memilih keindahan di antara keduanya. Selawat 

dan salam semoga dicurahkan-Nya kepada kekasih umat, Nabi 

Muhammad Saw. utusan Allah yang mengajarkan kepada 

manusia bagaimana harus mencinta dan membenci yang tiada 

menyisakan fanatisme, amarah, dan kesumat nan membara. 

Kajian ekonomi syariah seringkali membahas berbagai 

realisasi produk keuangan, pembiayaan, dan sebagainya yang 

dalam praktiknya seringkali terdapat kendala relasi antara 

konsumen dan produsen yang tidak jarang konsekuensinya 

berupa denda dan ganti rugi sebagai bentuk sanksi atas 

kesalahan, kegagalan, dan kerugian realisasi pada salah satu 

pihak. Namun, kajian denda dan ganti rugi ini seringkali hanya 

disinggung jumlah dan bentuknya saja tanpa ada penjelasan 

lebih lanjut tentang konsep, dasar pemikiran, dan ketentuan 

jumlahnya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mendudukkan 

denda dan ganti rugi tersebut dalam konsep fiqh ekonomi 

syariah agar diketahui oleh semua pembelajar untuk 

meningkatkan wawasan akademik mereka dan para praktisi 

agar tidak salah menerapkan sanksi denda dan ganti rugi supaya 

tidak terjebak sikap zalim dalam mengusahakan harta yang 

berpotensi ribawi. Kajian tentang ini diambil dari berbagai 

referensi tentang ta„wîd, gharâmah, dan damân. 

Hal yang pasti, kajian ini tidak luput dari berbagai bentuk 

kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu, kritik, saran, dan gagasan 

baru yang mendukung alur pengkajian ini betul-betul 

diharapkan muncul melalui karya ilmiah lanjutan oleh berbagai 

pihak. Terima kasih atas bantuan semua pihak yang turut 

mendorong keberhasilan proses penulisan kajian ini, utamanya 
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keluarga besar, istri (Hanifatul Azizah) dan anak-anak (Sitara 

Imtiaza, Muhammad Linkan Ara, dan Hilyatul Aulia) dengan 

harapan semoga mereka terus memacu hidup dan kehidupannya 

yang lebih menghidupkan. Terima kasih juga disampaikan 

kepada Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor IAIN 

Ponorogo yang selalu hadir dengan support dan persetujuan 

anggarannya untuk penulisan kajian ini. Dr. H. Abdul Mun‟im 

Sholeh, M.Ag. dan Dr. Abid Rohmanu, M.H.I yang terus 

bersemangat dalam mengkorek dan mengoreksi tulisan ini agar 

menjadi lebih baik. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di 

sini yang dengan jasanya penulisan kajian ini menjadi sangat 

berarti bagi pengembangan keilmuan ekonomi syariah. 

Akhirnya, kepada Allah-lah diserahkan semua yang 

terbaik dan kepada sesama dimintakan maaf atas segala salah 

dan khilaf. Akhîr al-Kalâm, bismillâh silahkan membaca! 

 

Ponorogo, 4 November 2019 

Penulis, 

Iza Hanifuddin, Ph.D.
1
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TRANSLITERASI 

 

Transliterasi ini mengacu pada standar International Arabic 

Romanization yang penerapannya dilakukan secara fleksibel, 

namun tetap konsisten pada perkataan tertentu yang mungkin 

ditemukan dan dianggap pelik. 

 

Huruf Arab 
Huruf 

Latin 

Contoh 

Asal 

Contoh 

Transliterasi 

 sa‟ala سأل ‟ ء

 badala ةدل b ب

 tamr حمر t ت

 thawrah ذيرة th ث

 jamâl جمال j ج

 hadîth حديد h ح

 khâlid خالد kh خ

 dîwân دييان d د

 madhhab مذوب dh ذ

 rahmân رحمن r ر

 zamzam زمزم z ز

 sarâb سراب s س
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 shams شمس sh ش

 sabr صبد s ص

 damîr ضميد d ض

 tâhir ظاور t ط

 zuhr ظىر z ظ

 abd„ عتد „ ع

 ghayb ػيب gh غ

 fiqh ؾقه f ف

 qâdî قاضي q ق

 ka‟s كأس k ك

 laban لبن l ل

 mizmâr مزمار m م

 nawm نيم n ن

 habata وتط h وػ

 wasala وصل w و

 yasâr يسار y ى

 

  



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • xi 

Vokal Pendek 

Huruf 

Arab 

Huruf 

Latin 

Contoh 

Asal 

Contoh 

Transliterasi 

  َ a فعل fa„ala 

  َ i حسب hasiba 

  َ u كتب kutiba 

 

Vokal Panjang 

Huruf 

Arab 

Huruf 

Latin 
Contoh Asal 

Contoh 

Transliterasi 

 kâtib, qadâ كاحب, قضي a ا , ى

 karîm كريم i ي

 hurûf حروف u و

 

Diftong 

Huruf 

Arab 

Huruf 

Latin 

Contoh 

Asal 

Contoh 

Transliterasi 

 qawl قيل aw و  

 sayf سيؽ ay ي  

 iyy ي

(shiddah) 
 ghaniyy ػجي  

 

 uww و

(shiddah) 
„ عدو  

aduww 

al-Ghazâlî الؼزالي î (nisbah) ي
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Pengecualian 

1. Huruf Arab   ء  (hamzah) pada awal kata ditransliterasikan 

menjadi a, bukan ‟a. Contoh: أكبد,  transliterasinya: akbar, 

bukan ‟akbar. 

2. Huruf Arab   (tâ‟ marbûtah) pada kata tanpa (al) yang 

bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 

„t‟. Contoh:   وزاة الخعليم, transliterasinya: Wizârat al-Ta„lîm, 

bukan Wizârah al-Ta„lîm. Namun, jika ada kata yang 

menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan 

terakhir, tâ‟ marbûtah ditransliterasikan pada „h‟, contoh: 

a. المكتتث المنيديث al-Maktabah al-Munîriyyah 

b. قلعث qal„ah 

c. دار ووتث Dâr Wahbah 
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PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Denda merupakan salah satu sanksi yang diputuskan oleh 

pengadilan. Salah satu bentuk sanksi denda ialah perintah 

pembayaran ganti rugi. Denda dan ganti rugi ini menjadi isu 

yang sering diterapkan dalam praktik ekonomi syariah. Teori 

tentang ini belum banyak dibahas tuntas oleh para akademisi 

dalam buku khusus sebagai referensi. Penalti merupakan istilah 

lain, dari denda, yaitu hukuman berupa pembayaran atau 

pemotongan sejumlah uang disebabkan oleh adanya 

pelanggaran seseorang terhadap undang-undang dan peraturan 

lainnya sebagai sanksi. Denda sering diterapkan pada kasus 

pelanggaran dan pidana. Denda juga bisa diterapkan pada kasus 

perdata atau denda ekonomi yang semestinya disebut sebagai 

ganti rugi yang di dalam istilah lain disebut dengan 

kompensasi.
1
  

                                                 
1
 Wahyu Untara, Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Edisi 

Revisi (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 84; Yus Badudu, Kamus 
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Kasus denda ekonomi ini banyak terjadi pada akad 

berbasis utang. Meskipun juga ada pada jual beli, tetapi lebih 

karena ia berbasis pada cicilan atau kredit. Keterlambatan 

pembayaran akan memastikan adanya denda, sebagai ganti 

kerugian kreditur. Dalam ekonomi syariah, penerapan prinsip 

jual beli murâbahah tetap saja dalam praktiknya menerapkan 

pembayaran secara cicilan atau kredit sehingga berpotensi 

keterlambatan pembayaran yang berujung denda ganti rugi. 

Nasabah pembiayaan syariah dijumpai sering menumpahkan 

kekecewaan dengan mempertanyakan mengapa syariah mesti 

menerapkan prinsip, pola, dan besaran denda yang serupa 

dengan konvensional. Praktik denda dan ganti rugi menjadi isu 

yang sering dipersoalkan oleh para nasabah, selain juga denda 

telah dijadikan sebagai tambahan pendapatan bagi lembaga 

keuangan syariah. 

Menilik bank konvensional, ia biasa menerapkan kategori 

risk based pricing atau istilah lain risk informed pricing. 

Masalahnya, cara ini menjadi sesuatu yang perlu dipersoalkan 

ketika hal ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah. 

Pertama, identitas syariah memastikan semua risiko bank harus 

dieliminir, termasuk rugi dan ganti rugi. Kedua, denda menjadi 

pemasukan yang problematik pada masyarakat yang masih 

awam tentang lembaga keuangan syariah. Ketiga, penanganan 

risiko berbasis denda uang merupakan model yang biasa 

diterapkan pada perbankan konvensional yang berbasis utang 

dan riba. Keempat, transparansi penggunaan uang hasil denda 

masih menjadi hal yang dipertanyakan. 

                                                                                                        
Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Kompas 

Media Nusantara, 2003), hlm. 186. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 3 

Kajian tentang penalti/kompensasi atau denda/ganti rugi 

dalam ekonomi syariah hanya tertumpang pada tema besarnya, 

misalnya ijârah dan murâbahah. Tema ini begitu marak dibahas 

dalam semua tema ekonomi syariah, bahkan menjadi tema 

utama yang membentuk icon batang tubuh ekonomi syariah itu 

sendiri. Namun, justru sangat disayangkan ketika kajian yang 

begitu marak tersebut ternyata hanya sekilas saja disinggungkan 

ke arah kajian tentang penalti dan kompensasi yang menjadi isu 

turunannya. Akibat cara pendekatan ini, tema ijârah dan 

murâbahah dianggap sudah selesai secara fiqh, tetapi isu 

turunannya ini bisa dipastikan belum selesai pengkajian 

referensialnya secara fiqh.  

Harus diakui bahwa masih sedikit orang yang mengenal 

isu denda dan ganti rugi dalam bahasa fiqh. Bahkan, nyaris 

tidak ada buku yang secara tuntas membahas persoalan ini. Hal 

ini justru disebabkan salah satunya banyak buku ilmiah atau 

buku daras yang secara umum membahas tema besarnya, yaitu 

qard, dayn, ijârah, dan murâbahah yang sememangnya 

tertuang dalam berbagai silabus perkuliahan. Oleh karena itu, 

penting di sini untuk dilakukan penulisan buku daras yang 

secara spesifik membahas isu turunan dari apa yang tertuang 

dalam silabus terkait ijârah dan murâbahah tersebut, yaitu fiqh 

ta„wîd, gharâmah, dan damân. Tema dam, diyât, kaffârah 

barangkali sudah cukup akrab dibaca dan didengar oleh para 

akademisi. Pendekatan sanksi dalam pembacaan tema tersebut 

terlalu kuat dibandingkan ke pendekatan denda. 

Mata kuliah yang relevan dengan buku ajar ini ialah mata 

kuliah Fiqh Muamalah, baik klasik maupun kontemporer yang 

secara khusus dalam silabusnya membahas tema qard dan dayn, 

termasuk ijârah yang di dalamnya isu denda dan ganti rugi, 
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serta upah dan kompensasi menjadi pembahasan utama, tema 

murâbahah yang di dalamnya isu denda keterlambatan 

pembayaran cicilan murâbahah juga menjadi pembahasan 

utama yang selalu mendatangkan perdebatan problematik. 

Sementara itu, kedua tema tersebut akan terus menerus dikaji 

dan dibahas dalam berbagai mata kuliah lain karena ia menjadi 

core kajian dalam Program Studi, khususnya Ekonomi Syariah, 

dan secara umumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

bahkan Fakultas Syariah pada Program Studi Muamalah. 

Menuangkan tema tersebut ke dalam sebuah buku ajar agaknya 

menjadi keniscayaan dalam rangka mengantisipasi 

keterlambatan hadirnya buku ilmiah yang terkait dengan isu 

tersebut dari para pakar yang kompeten. 

Buku ajar ialah lecture notes atau di lingkungan 

perguruan tinggi keagamaan disebut dengan buku daras. Istilah 

lain menyebut buku ajar sebagai sumber pembelajaran 

sebagaimana disebut oleh Pasal 9 Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor: 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Selain 

itu, Panduan Pengajuan Usul Program Hibah Penulisan Buku 

Teks Perguruan Tinggi Tahun 2015 Direktorat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Perguruan 

Tinggi Kemenristek Dikti menyebut buku ajar dengan istilah 

buku teks. Buku ajar atau buku daras merupakan bagian 

kelengkapan atau sarana bermisikan penghantar materi dalam 

pembelajaran yang bercirikan ruang lingkup yang sesuai dengan 
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kurikulum dan silabus dengan format tata letak dan 

sistematika.
2
 

Secara umum, buku ajar ditulis layaknya buku ilmiah 

lainnya, hanya saja konten pembahasan buku ajar lebih 

mengarah untuk materi pembelajaran. Format tata letak 

semestinya mengacu pada pedoman penulisan buku ajar di 

perguruan tinggi tempat buku ajar hendak digunakan. Jika 

pedoman tersebut belum ada, maka berbagai pedoman tentang 

hal tersebut bisa digunakan dengan berbagai pertimbangan. 

Secara umum, sistematika penulisan buku ajar terdiri dari 

bagian depan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian depan 

terdiri dari cover luar dan dalam, pengesahan, prakata, daftar 

isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab menyesuaikan silabus 

atau salah satu konten silabus sebagai upaya pendalaman materi 

dan penguatan referensi. Cara terakhir ini menuntut agar semua 

konten silabus diperlakukan sama, yaitu mesti dibuatkan buku 

ajarnya pada masa-masa berikutnya. Bagian penutup 

merupakan bagian akhir dari penulisan buku daras yang berisi 

simpulan penutup berupa umpan balik dan daftar pustaka.
3
 

Sistematika Penulisan buku ajar pada bagian isi tersusun 

dalam bab-bab di mana pada Bab I Pendahuluan berisi tentang 

Latar Belakang, Tujuan Pembelajaran, dan Peta Konsep, Bab II 

dan seterusnya berisi konten materi dengan susunan: Standar 

Kompetensi, Uraian Materi, Rangkuman, Referensi, Latihan, 

dan Daftar Istilah. Penulisan sistematika dengan cara ini 

dilakukan dengan menyesuaikan pada jumlah pertemuan pada 

                                                 
2
 LKPP-Unhas, Format Bahan Ajar, Buku Ajar, Modul, dan Panduan 

Praktik (Makassar: LKPP-Unhas, 2015), hlm. 1-3. 

3
 LKPP-Unhas, Format Bahan…, hlm. 1-3. 
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silabus yang dijadikan acuan. Namun, jika penulisan materi 

diambil dari salah satu bagian atau bab dalam silabus, maka 

cara yang serupa bisa dilakukan dengan lebih fleksibel demi 

sebuah usaha pengayaan materi dan pengembangan referensi.
4
 

Dalam buku daras ini, Penulis tidak murni menerapkan 

sistematika di atas, tetapi lebih fokus pada penulisan materi 

dengan fokus usaha pengayaan konten dan tidak menggunakan 

pendekatan pembelajaran. Pada tataran ini diserahkan 

sepenuhnya pada pengajar saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Sebagai basis awal teoritik tentang tema di atas bisa 

diketengahkan bahwa wajar jika perusahaan, perbankan atau 

pegadaian misalnya, menerapkan kedisiplinan pada karyawan 

atau nasabahnya. Pemberian kompensasi atas prestasi dan 

penalti atas wanprestasi dianggap sebagai salah satu cara 

pendisiplinan tersebut dalam bentuk reward dan punishment. 

Kompensasi biasa diukur berdasarkan tingkat pendidikan, 

keterampilan, prestasi kerja, dan ia juga menjadi elemen bagi 

kepuasan pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan 

kompensasi menjadi hal yang paling utama jika didasarkan 

pada acuan tersebut. Ketika keadilan kompensasi dan penalti 

tidak ada, ketidakpuasan, pergeseran pekerja, dan meningkatnya 

absen, bahkan berujung pada meningkatnya stres di kalangan 

pekerja dan nasabah itu pun akan terjadi. Keadilan bukan dari 

jumlah banyaknya kompensasi atau penalti, tetapi 

ketidakadilanlah yang justru akan membawa malapetaka pada 

perusahaan atau karyawan itu sendiri. Keadilan merupakan 

                                                 
4
 Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, Pedoman Umum Penulisan 

Buku Daras (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 18-20. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 7 

jantung dari kompensasi. Kompensasi yang tidak adil juga bisa 

menghantarkan kecemburuan di kalangan karyawan.
5
 

Denda dalam bahasa Indonesia, yaitu hukuman yang 

berupa keharusan membayar  uang atau uang yang harus 

dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-

undang, dan sebagainya. Denda pati ialah denda karena 

membunuh orang.
6
 Dalam istilah hukum juga disebut dengan 

penalti yang dalam bahasa Inggris dimaknai hukuman atas 

kesalahan berbuat atau kegagalan dalam menaati aturan atau 

kegagalan dalam merealisasikan perjanjian dalam wujud 

pemenjaraan atau pembayaran denda.
7
 Denda yang dikenali 

oleh masyarakat luas ialah denda karena pelanggaran peraturan, 

misalnya denda tilang (bukti pelanggaran) lalu lintas. Selain itu, 

denda pelanggaran undang-undang juga sering didengar melalui 

berbagai pemberitaan tentang putusan pengadilan dalam kasus 

tindak pidana korupsi. Denda pada kedua pelanggaran ini lebih 

menjurus pada persoalan perkara pidana.
8
 Dalam perkara 

                                                 
5
 Suhartini, “Keadilan dalam Pemberian Kompensasi”, Jurnal Siasat 

Bisnis, ISSN 0853-7665, Edisi Khusus JSB on Human Resources, 2005, 

hlm. 103-104; R.N. Kanungo dan M. Menconca, Compensation: Effective 

Reward Management (Kanada: Butterworths, 1992), hlm. 25-30. 

6
 Dendy Sugono dan Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 

338. 

7
 A S Hornby, dkk., Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of 

Current English (New York: Oxford University Press, 1987), cet. 25, hlm. 

620. 
8
 Pidana bisa berbentuk kriminal dan pelanggaran. Dalam Islam, 

pidana dikenal dengan istilah jarîmah. Jarîmah terbagi dua, yaitu jarîmah 

qisâs (berkaitan jiwa dengan sanksi setimpal dan atau denda diyât) dan 

jarîmah hudûd (berkaitan dosa besar yang perbuatan dan sanksinya sudah 
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perdata, denda juga berlaku di dalam hukum sipil meskipun 

relatif kurang begitu dipopulerkan oleh dunia hukum dan cuitan 

berita. Bagaimanapun, ia memiliki jangkauan isu yang lebih 

merata di kalangan masyarakat. Denda tersebut ialah denda 

dalam bidang ekonomi.
9
 Kemerataan isu ini disebabkan oleh 

dominasi transaksi ekonomi masyarakat umum lebih banyak 

berbasis pada utang. Meskipun di permukaan tampak adanya 

transaksi jual beli atau permodalan, tapi basis utama yang 

mampu dijalankan oleh masyarakat hakikatnya tetap saja 

tentang  utang. Keterlambatan pembayaran cicilan atau 

angsuran utang memastikan diterapkannya denda tersebut. 

Berbagai obrolan dan keluhan kekecewaan akibat denda yang 

menimpa sering didengar dalam berbagai kesempatan dan 

tempat. 

Lembaga perbankan syariah yang menerapkan prinsip jual 

beli di dalam transaksi pembiayaannya memang menerapkan 

sistem murâbahah, yaitu jual beli dengan marjin keuntungan 

yang diketahui dan disepakati oleh bank dan nasabah 

pembiayaan. Namun, karena pembayaran yang berlaku sering 

menggunakan sistem angsuran atau cicilan, maka bank syariah 

pun tidak bisa melepaskan diri dari praktik denda ini. 

                                                                                                        
ditetapkan di dalam Alquran dan Sunnah, yaitu pencuri dipotong tangan, 

pezina dicambuk 100 kali, dsb.), dan  ta„zîr (berkaitan pelanggaran). 

9
 Kasus ekonomi dikategorikan sebagai perkara perdata di dalam 

hukum. Kasus ini relatif sedikit yang masuk ke meja pengadilan. Jalan 

mediasi merupakan amanat undang-undang dan perintah hakim untuk 

ditempuh terlebih dahulu. Dalam konteks ekonomi syariah pun terjadi hal 

yang serupa. Sangat sulit mendapatkan kasus baru tentang ekonomi syariah 

pada berbagai pengadilan agama. Jika ada kasus baru, buru-buru para 

akademisi dan peneliti segera melacaknya untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian. 
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Kekecewaan nasabah pembiayaan yang terkena denda 

keterlambatan pun mengeluh dengan cara yang sama 

sebagaimana umum berlaku pada bank konvensional atau 

lembaga keuangan lainnya. Persoalannya, nasabah pembiayaan 

syariah menumpahkan kekecewaan dengan mempertanyakan 

mengapa syariah mesti menerapkan prinsip, pola, dan besaran 

denda serupa dengan konvensional. Keadilan di dalam masalah 

denda pun menjadi isu yang dipersoalkan oleh para nasabah 

secara terpisah dengan keadilan kompensasi yang dituntut oleh 

para karyawan. 

Di dalam perbankan konvensional,  kompensasi dan 

denda menjadi hal yang secara umum biasa diterapkan dengan 

sistematika dan standar acuan yang selama ini ada. Denda bagi 

bank ini merupakan kategori risk based pricing. Sebagian lagi 

ada yang menggunakan istilah risk informed pricing. 

Masalahnya, hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipersoalkan 

ketika ia diterapkan dalam kebijakan perbankan syariah. 

Pertama, identitas syariah memastikan semua risiko bank harus 

dieliminir. Kedua, denda menjadi pemasukan yang pelik 

problematik pada masyarakat yang masih awam tentang 

perbankan syariah. Ketiga, penanganan risiko berbasis denda 

uang merupakan model yang biasa diterapkan pada perbankan 

konvensional yang berbasis utang dan riba. Keempat, 

transparansi penggunaan uang hasil denda masih menjadi hal 

yang dipertanyakan. Acuan dan kompensasi pun tidak jauh 

berbeda penerapan prinsipilnya dengan denda pada perbankan 

syariah. Selain karena keadilan kompensasi dan denda perlu 

menjadi sebuah alternatif tujuan. 

Dari berbagai data lapangan dan fenomena perbankan 

atau pegadaian syariah didapati bahwa denda dibolehkan asal 
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bukan untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan bagi kedua 

perusahaan, tetapi untuk kepentingan sosial dan bukan pula 

sebagai penambah kompensasi bagi karyawan perusahaan itu 

sendiri. Data dan fenomena ini mesti ditindaklanjuti lebih detail 

melalui penelitian ini, apakah secara praktik hal ini memang 

terjadi secara demikian, secara jumlah nominal kompenasi dan 

penalti tidak membebani perusahaan dan nasabah, secara 

prestasi, wanprestasi, dan total pembebanan keuangan cukup 

memberi keadilan yang memenuhi standar kepatutan. Penelitian 

lebih serius perlu dilakukan guna mendudukkannya pada porsi 

dan standarisasi kesyariahan perbankan syariah itu sendiri. 

Di dalam fiqh terdapat banyak istilah yang perlu digali 

secara sempurna bersumberkan berbagai kitab klasik, yaitu 

konsep tentang denda dan ganti rugi yang terramu dari 

perkataan ta„wîd, daman, dam, diyât, gharâmah, dan 

sebagainya yang selama ini belum disusun rapi dalam sebuah 

kajian atau sebuah buku khusus dan spesifik tentang itu. Penulis 

mencoba menyusun semua itu dalam suatu konsep sistematis 

berdasarkan berbagai referensi dan menghidangkannya sebagai 

sajian konseptual yang utuh dan komprehensif dalam format 

buku daras dengan sedikit dibumbui fenomena praktis di mana 

secara formal sudah ada regulasi dan norma tentang denda, 

misalnya denda bagi orang mampu yang menunda-nunda 

pembayaran utang.
10

 Denda ini pun disahkan oleh AAOIFI
11

 

                                                 
10

 Hadis penundaan utang zalim, dan hadis tentang boleh denda. 

Hadis ini hanya menegaskan pada yang mampu membayar, pada yang tidak 

mampu membayar (force major) tentu tidak boleh dikenakan denda. Sanksi 

denda bagi orang mampu terkategorikan hukuman ta„zîr dalam rangka 

mendisiplinkan pelaku dalam melaksanakan kewajiban. 
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dan juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-

MUI/IX/2000.
12

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua 

masalah utama yang menjadi fokus Penulis, yaitu: 

1. Denda dalam perspektif Fiqh Ekonomi 

2. Ganti rugi dalam perspektif Fiqh Ekonomi 

Bermula dari dua masalah utama ini, disusunlah suatu 

rumusan berikut: Bagaimana kedudukan dan konsep denda dan 

ganti rugi dalam perspektif Fiqh Ekonomi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Pengkajian tema ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan kedudukan dan konsep denda berdasarkan 

perspektif Fiqh Ekonomi. 

2. Menjelaskan kedudukan dan konsep ganti rugi berdasarkan 

perspektif Fiqh Ekonomi. 

3. Menjadikan dua tema tersebut sebuah kajian lengkap dalam 

format buku daras dalam format buku referensi. 

 

 

 

                                                                                                        
11

 AAOIFI (Accounting and Audit Organization for Islamic Financial 

Institution). 

12
 Fatwa ini tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-

nunda Pembayaran, tertanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000 

M yang ditandatangani oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh dan Dr. H. M. Din 

Syamsuddin. 
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Kegunaan penulisan buku ini adalah untuk: 

1. Menghasilkan buku daras yang berkualitas pada tema yang 

jarang diungkap dan dibahas. 

2. Entry point pengkajian denda dan ganti rugi dengan 

pendekatan ekonomi konvensional dan syariah dengan 

mengaca pada fiqh. 

3. Memberikan alternatif solusi atas cara penerapan denda dan 

ganti rugi yang sesuai prinsip syariah. 

4. Memberi suatu pertimbangan akademik pada kelembagaan 

ekonomi dalam hal penerapan denda dan ganti rugi. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Demi memudahkan Penulis dan pembaca, tulisan ini 

disusun dengan sistematika yang secara utuh akan digambarkan 

dalam berbagai bab sesuai kebutuhan deskripsi yang di sana sini 

dicantumkan pula sub bab yang relevan mengiringi bab. Oleh 

karena kajian tentang denda dan ganti rugi ini merupakan 

bagian dari satu atau dua bab pada silabus beberapa mata 

kuliah, maka penulisan buku daras dirasa tepat dalam format 

referensi atau buku teks demi efisiensi halaman dan efektivitas 

pembahasan tanpa disertai narasi pembelajaran, metodologi 

pengajaran, dan pemaparan kisi-kisi soal atau reapersepsi di 

dalamnya, dan ini tepat untuk suatu buku referensi perguruan 

tinggi. 
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DENDA 
 

 

A. Pengertian Denda 

Secara umum, sistem hukum mengenal tiga jenis sanksi, 

yaitu sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Denda, 

hakikatnya sebuah bentuk sanksi administrasi.
1
 Namun, ketiga-

tiga jenis sanksi hukum tersebut juga menerapkan dendanya 

masing-masing. Contoh penerapannya dalam kamus, tidak 

memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) saat berkendara 

merupakan pelanggaran yang dikenai denda, praktik denda 

emas yang dihabiskan, dipancung dengan pedang yang hilang, 

tidak melaksanakan hukuman dan tidak membayar denda 

karena menghendaki perdamaian merupakan contoh praktik 

denda dalam hukum pidana.
2
 Denda berbentuk bunga uang 

                                                 
1
 Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan 

Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah 

Murabahah (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 16. 
2
 Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Surabaya: Yoshiko Press, 2010), hlm. 188-189. 
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yang harus dibayar oleh nasabah karena terjadi sebuah penalti.
3
 

Denda dalam konteks ini ialah kewajiban membayar sejumlah 

uang sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan undang-

undang Bank Indonesia,
4
 yaitu Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan.
5
 Denda dalam bidang ekonomi 

ini secara umum dikaitkan dengan sanksi hukum perdata. 

Denda administrasi biasa dikenakan terhadap pelanggaran 

berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
6
 

Denda ialah hukuman berupa keharusan membayar uang 

atau uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena 

melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya
7
 termasuk 

                                                 
3
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 228. 

4
 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: 

Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 17. 

5
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 534. 

6
 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori, 

dan Isu (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 198. 

7
 Dendy Sugono dan Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 

338; Aliminsyah dan Pandji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, 

(Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm. 339; Agus Nugroho Jatmiko, 

“Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan 

Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Tesis, 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 19; Wahyu Untara, Kamus 

Bahasa Indonesia (Jakarta Selatan: Kawah Media, 2014), hlm. 112; 

Retnoning Tyas, Kamus Genggam Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Frasa 

Lingua, 2017), hlm. 127; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 

221. 
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pelanggaran/penalti
8
 dan perjanjian.

9
 Denda ialah harta yang 

oleh hukum harus dibayarkan kepada pihak lain karena 

terjadinya pelanggaran aturan atau undang-undang. Sudarsono 

dalam kamus hukumnya mengemukakan bahwa denda ialah 

hukum keharusan membayar uang atau materi lain karena 

melanggar aturan atau undang-undang.
10

 

Bahasa Inggris menyebut denda dengan istilah  fine.
11

 

Fined berarti mendenda atau didenda.
12

 Bahasa Arab 

menyebutnya dengan tiga kata yang paling sering digunakan, 

yaitu denda diyât ialah denda pengganti pidana qisâs (bunuh) 

ketika si pembunuh diampuni oleh keluarga si terbunuh.
13

 

Denda ini dianggap sebagai alternatif  hukuman antara qisâs 

dan pemaafan.
14

 Denda kaffârah ialah denda untuk 

menghapuskan dosa, misalnya karena berhubungannya suami 

                                                 
8
 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), hlm. 151. 

9
 Ernawati Waridah,  Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta Selatan: 

Media Imprint Kawan Pusaka, 2017), hlm. 63. 

10
 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 94; 

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), hlm. 279. 

11
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar…, hlm. 228. 

12
 Surawan Martinus, Kamus Inggris-Indonesia untuk SMP dan SMA 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 280; Desy Anwar, 

Kamus Lengkap 100 Milliard (Inggris~Indonesia-Indonesia~Inggris) 

(Surabaya: Amelia, 2007), hlm. 488. 

13
 Toni Pransiska, dkk., Kamus Arab-Indonesia,Indonesia-Arab 

(Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013), hlm. 356. 

14
 Faisar Ananda Arfa, “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian 

Hukum Islam Kontemporer)”, Analytica Islamica, Volume 3 Nomor 1, 

2014, hlm. 70. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 16 

istri pada siang atau saat puasa Ramadan yang dilarang oleh 

ketentuan Islam,
15

 dan denda dam  ialah denda atas pelanggaran 

ritual ibadah haji.
16

 Selain itu, terdapat tiga istilah lain yang 

digunakan, tetapi kurang begitu dikenali oleh masyarakat, yaitu 

damân, ta„wîd, dan gharâmah yang sering dipakai pada denda-

denda berkaitan ekonomi Islam. 

 

B. Dasar Hukum Sanksi Denda 

Denda pada pidana qisâs atau yang disebut dengan diyât 

dimulai dari dalil Alquran, yaitu: 

حِرُّ 
 
ى ال

َ
ل َقخ 

 
ّقُصاِص ّفي ال

 
ِم ال

ِ
ك ي 

َ
ّتَب َعل

ِ
ّذيَن َءاَمِنيا ك

َّ
يَُّىا ال

َ
َياأ

ِد  َعت 
 
حِر ّ َوال

 
ّخيّه ّةال

َ
ِه ّمن  أ

َ
ن َثى َؾَمن  ِعّفَي ل

ِ
ن َثى ّةالأ

ِ
ّد َوالأ َعت 

 
ّةال

ّؿيٌؽ ّمن   خ 
َ
َساٍن َذّلَك ت ّه ّةّإح  ي 

َ
َداٌء ّإل

َ
ِروّف َوأ َمع 

 
ٌء َؾات َّباٌع ّةال َشي 

ّليٌم 
َ
ِه َعَذاٌب أ

َ
َد َذّلَك َؾل َخَدى َةع  َمٌث َؾَمّن اع  م  َوَرح 

ِ
ك ّ
 178َرة 

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisâs 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 

dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu 

pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 

                                                 
15

 Toni Pransiska, dkk., Kamus Arab..., hlm. 246. 

16
 Masdar Farid Mas‟udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam 

(Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2013), hlm. 164; Baca pula, Ahmad 

Nidjam dan Hanan Alatif, Manajemen Haji. Edisi Revisi (Jakarta: Media 

Citra, 2006). 
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maaf) membayar (diyât) kepada yang memberi maaf dengan 

cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 

yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 

sangat pedih”. (QS. al-Baqarah (2): 178) 

 

ّمًنا   ِمؤ 
َ
 َخَعًئا َوَمن َقَخل

َّ
ّمًنا ّإلا  ِمؤ 

َ
ِخل ن َيق 

َ
ّمٍن أ اَن ّلِمؤ 

َ
َوَما ك

 
َّ
ّلّه ّإلا و 

َ
ى أ

َ
َمٌث ّإل

َّ
َسل ّمَنٍث َوّدَيٌث مُّ ؤ  ّريِر َرَقَتٍث مُّ ن  َخَعًئا َؾَخح 

َ
أ

ّريِر َرَقَتٍث  ّمٌن َؾَخح  ؤ  م  َوِوَي م 
ِ
ك
َّ
ٍم َعِدو ٍ ل

اَن ّمن َقي 
َ
 َؾّإن ك

 
ِقيا دَّ َيصَّ

ى 
َ
َمٌث ّإل

َّ
َسل يَراٌق َؾّدَيٌث مُّ َنِىم  م ّ م  َوَةي 

ِ
َنك ٍم َةي  اَن ّمن َقي 

َ
ّمَنٍث َوّإن ك ؤ  مُّ

د  َؾّص  م  َيجّ
َّ
ّمَنًث َؾَمن ل ؤ  رّيِر َرَقَتٍث مُّ ح 

َ
ّلّه َوت و 

َ
َري ّن أ َياِم َشى 

اَن اّللُّ َعّليًما َحّكيًما 
َ
ّ َوك َن اّلل  ةًَث م ّ ّن َحي   92ِمَتَخاّةَعي 

 

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 

mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 

barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 

beriman serta membayar diyât yang diserahkan kepada 

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 

terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) 

yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 

(hendaklah si pembunuh) membayar diyât yang diserahkan 

kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba 

sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memerolehnya, 
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maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-

turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Nisâ‟ (4): 

92)
17

 

 

Denda berkaitan ibadah haji atau yang disebut dengan 

istilah dam relatif cukup banyak disebut oleh Alquran. Terdapat 

beberapa macam denda haji, yaitu denda atas pelaksanaan haji 

tamattu„ (melaksanakan umrah sebelum haji pada musim haji) 

disebut dam nusuk didasarkan pada: 

ّي  َىد 
 
َسَر ّمَن ال َتي  َحّز  َؾَما اس 

 
ى ال

َ
َرّة ّإل ِعم 

 
َع ّةال ِخم  َؾَمن  َحَمخَّ ّمن 

َ
َؾّإَذا أ

َك 
 
ِخم  ّحل َعٍث ّإَذا َرَسع  َحّز  َوَست 

 
يَّاٍم ّفي ال

َ
اَذّث أ

َ
د  َؾّصَياِم َذل م  َيجّ

َ
َؾَمن  ل

ةٌ 
َ
اّمل

َ
 196 َعَشَرٌة ك

“…Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi yang ingin 

mengerjakan umrah sebelum haji, ia wajib menyembelih kurban 

yang mudah didapat. Tapi, jika ia tidak menemukan (binatang 

kurban atau tidak mampu), maka ia wajib berpuasa tiga hari 

pada masa haji dan tujuh hari apabila telah pulang kembali, 

itulah sepuluh hari penuh”. (QS. al-Baqarah (2): 196) 

 

                                                 
17

 Disarikan dari sumber Alquran oleh Musthafa Dib Al-Bugha, 

Ringkasan Fiqh Mazhab Syafii, Penjelasan Kitab Matan Abu Suja‟ dengan 

Dalil Al-Quran dan Hadis (Jakarta: Noura Books, 2012 ), hlm. 263-268; Zen 

Muhammad Al-Hadi, Pemahaman Terjemah Ayat Suci Al-Quran. Jilid 1 (1-

10) (Jakarta: Zawiya, 2016), hlm. 83; Makhrus Munajat, Hukum Pidana 

Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 165; Ahmad Azhar 

Basyir, Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqih Jinayah (Yogyakarta: UII Press, 

2006), hlm. 29. 
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Denda pelaksanaan tahallul ibadah haji sebab ada kendala 

disebut dengan dam fidyah didasarkan pada: 

 

م  
ِ
ك اَن ّمن 

َ
ِهۚ  َؾَمن  ك

َّ
ل ِي َمحّ َىد 

 
َغ ال

ِ
ل م  َحتَّى َيت 

ِ
ّلِقيا ِرِءوَسك ح 

َ
ا ت

َ
َول

و  
َ
و  َصَدَقٍث أ

َ
َيٌث ّمن  ّصَياٍم أ ّسّه َؾّؿد 

 
ًذى ّمن  َرأ

َ
و  ّةّه أ

َ
َمّريًضا أ

ِسٍك 
ِ
 196ن

“...dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu, sebelum 

kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di 

antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 

bercukur), maka wajiblah atasnya ber-fidyah, yaitu: berpuasa 

atau bersedekah atau berkorban….”. (QS. al-Baqarah (2): 196) 
 

Denda berburu atau membunuh hewan buruan saat ihram 

haji disebut dam jazâ‟ didasarkan pada: 

ِه 
َ
ن ِخم  ِحِرٌم َوَمن  َقَخل

َ
َد َوأ ي  يا الصَّ

ِ
ِخل ّذيَن آَمِنيا لا َحق 

َّ
يَُّىا ال

َ
َيا أ

ًدا  م  ِمَخَعّم 
ِ
ك ِم ّةّه َذَوا ّمن 

ِ
ك َعّم َيح   ّمَن النَّ

َ
 َما َقَخل

ِ
ل َؾَشَزاٌء ّمر 

 
ِ
ل و  َعد 

َ
اَرٌة َظَعاِم َمَساّكيَن أ ؿَّ

َ
و  ك

َ
َتّث أ ع 

َ
ك
 
ًيا َةاّلَغ ال م  َود 

ِ
ك ٍل ّمن  َعد 

َؽ َوَمن  َعاَد 
َ
ِ َعمَّا َسل ّرّه َعَفى اّللَّ م 

َ
 أ

َ
َذّلَك ّصَياًما ّلَيِذوَق َوَةال

 ِ َخّقِم اّللَّ ِ َعّزيٌز ِذو ان ّخَقاٍم َؾَين  ِه َواّللَّ  95 ّمن 
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh 

hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). 
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Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, 

maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang 

sepadan dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua 

orang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke ka'bah 

atau kaffârât (membayar tebusan) dengan memberi makan 

kepada orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan 

makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk 

dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. 

Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan 

menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi memiliki (kekuasaan 

untuk) menyiksa”. (QS. al-Mâidah (5): 95) 

 

Denda haji karena terkepung musuh atau karena sakit 

disebut dengan dam ihsâr didasarkan pada: 

 ّ َرَة ّللَّّ ِعم 
 
َحزَّ َوال

 
يا ال ّحمُّ

َ
َسَر ّمَن ۚ وأ َتي  ِحم  َؾَما اس  ر  ِّ ح 

ِ
 َؾّإن  أ

ّي  َىد 
 
 197 ال

 

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika 

kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka 

(sembelihlah) kurban yang mudah didapat”. (QS. al-Baqarah 

(2): 196) 

 

Denda disebabkan tindak rafath, perilaku fasik, dan jidâl 

saat haji disebut dam jimâ„ didasarkan pada (QS. al-Baqarah 

(2): 197): 
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ا 
َ
ا َرَؾَد َول

َ
َحزَّ َؾل

 
ّىنَّ ال يَماٌتۚ  َؾَمن  َؾَرَض ّؾي 

ِ
ل ِىٌر َمع  ش 

َ
َحِز  أ

 
ال

  ۗ َحّز 
 
 ّفي ال

َ
ا ّجَدال

َ
ِ ِؾِسيَق َول ِه اّللَّ م 

َ
ل ٍد َيع  يا ّمن  َخي 

ِ
َعل   ۗ َوَما َحؿ 

ِدوا َؾّإنَّ    َوَحَزوَّ
َ
أ
 
وّلي ال

ِ
َيٰىۚ  َواحَِّقيّن َيا أ ق  اّد الخَّ َد الزَّ َباّب َخي 

 
 197ل

 

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 

mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan 

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa 

yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 

mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik 

bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang 

yang berakal”  

 

Dasar hukum denda kaffârât sumpah palsu terdapat di 

dalam Alquran surah al-Mâidah (5): 89 yang artinya: 

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 

yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia 

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 

sengaja, maka kaffârât (denda melanggar) sumpah itu ialah 

memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang 

biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian 

kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang 

siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffârât-

nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffârât 

sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). 

Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan 
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kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-

Nya)”.
18

 

 

Diriwayatkan Hadis Rasulullah, yaitu bahwa Amr bin 

Shu„ayb meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya yang 

mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Denda bagi wanita 

sama dengan denda untuk pria, hingga mencapai 1/3 dari 

denda wanita”. (HR. al-Nasâ‟î)
19

 Hadis lain juga menjelaskan: 

“Siapa membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima 

imbalan pahalanya dan siapa enggan membayarnya, saya akan 

mengambil untanya dan mengambil sebagian hartanya sebagai 

denda dan hukuman dari Tuhan kami…”. (HR. al-Nasâ‟î).
20

 

Selain itu, Rasulullah saw. juga pernah bersabda: “Tindakan 

                                                 
18

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah (Jakarta: 

CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 97. 

19
 Muhammad Shidiq Hasan Khan, Ensiklopedia Hadis Shahih 

Kumpulan Hadis tentang Wanita (Jakarta Selatan: PT  Mizan Publika, 

2009), hlm. 100. 

20
 Bunyi Hadis yang tepat bisa dilihat dalam Abû „Abd al-Rahmân 

Ahmad bin Shu„ayb bin „Aliyy al-Khurâsânî al-Nasâî, al-Sunan al-Sughrâ. 

Juz 5 (Halab: Maktab al-Matbû„ât al-Islâmiyyah, 1986), hlm. 23. pada hadis 

nomor 2444 berikut: 

ّبي، 
َ
َذّجي أ : َحدَّ

َ
ِن َحّكيٍم، َقال ِز ة  ثََنا َةى  : َحدَّ

َ
َحى، َقال ثََنا َيح  : َحدَّ

َ
، َقال ٍ

ِن َعّلي  ِرو ة  َبَدَنا َعم  خ 
َ
َعن  أ

 :
ِ
َم، َيِقيل

َّ
ّه َوَسل ي 

َ
ى اّلِل َعل

َّ
ّبيَّ َصل ِج النَّ : َسّمع 

َ
ي، َقال َةّعيَن »َجد ّ ر 

َ
ّ أ
 
ل
ِ
ّ ّإّةٍل َساّئَمٍث ّفي ك

 
ل
ِ
َنِث  ّفي ك اة 

 َعن  ّحَساّةَىا، 
ٌ
ِق ّإّةل ا ِيَؿرَّ

َ
ِتيٍن، ل

َ
ًرال جّ

َ
ت َعاَوا ِمؤ  ع 

َ
بَى َؾّإنَّا آّخِذوَوا،  َمن  أ

َ
ِرَوا، َوَمن  أ س 

َ
ِه أ

َ
َؾل

َىا َش  َم ّمن 
َّ
ّه َوَسل ي 

َ
ى اّلِل َعل

َّ
ٍد َصل  ّلآّل ِمَحمَّ

ُّ
ل ا َيحّ

َ
َّنا، ل

َمٌث ّمن  َعَزَماّت َرب  َر ّإّةّلّه َعز  ءٌ َوَشع   «ي 
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menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu atau kaya 

adalah suatu kezaliman”. (HR. Bukhârî)
21

 

Pasal 30 Ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana) menyatakan bahwa: “Apabila denda tidak dibayar 

harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) 

lamanya adalah minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan”. 

Selanjutnya, pasal 30 ayat  (4) KUHP menjelaskan bahwa: 

“Pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut. 

a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya 

ditetapkan satu hari. 

b. Putusan denda yang lebih  dari setengah rupiah ditetapkan 

kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya 

tidak lebih dari satu hari lamanya.
22

 

 

C. Kedudukan Sanksi Denda dalam Pandangan Ulama 

Mengenai pemberlakuan hukuman denda, ulama fiqh 

berbeda pendapat antara yang membolehkan dan tidak 

membolehkannya. Ulama yang membolehkan ialah Khulafâ‟ 

Râshidûn, ulama Mazhab Hanafî, mayoritas ulama mazhab 

Mâlikî, sebagian ulama Mazhab Shafi„i, dan ulama mazhab 

Hanbalî, yaitu Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyah 

berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan sanksi 

                                                 
21

 Istilah yang akrab digunakan oleh kalangan akademisi fiqh ialah 

juga matl al-Ghanî zulm. Lihat, Muhammad bin Ismâ„îl Abû „Abdillâh al-

Bukhârî al-Ja„fî, Sahîh al-Bukharî. Juz 3 (Damaskus: Dâr Tûq al-Najâh, 

1422 H), Hadis Nomor 2287, hlm. 94;  Muhammad Shidiq Hasan, 

Ensiklopedia Hadis Shahih Kumpulan Hadis tentang Wanita (Jakarta 

Selatan: PT  Mizan Publika, 2009), hlm. 83. 

22
 Juleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 

2017), hlm. 98. 
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denda atas seseorang yang berbuat tindakan pidana ta„zîr.
23

 Abû 

Yûsuf dari mazhab Hanafî, dan Imam Shâfi„î dalam qawl 

qadîm-nya juga berpendapat bolehnya sanksi denda ini.  

Abû Yûsuf sendiri memaparkan takwilnya bahwa 

mengambil atau menyita harta benda sebagai bentuk hukuman 

denda hanya  berstatus  sebagai barang tanggungan atau 

jaminan saja atas perilaku si terpidana. Jika ternyata si terpidana 

akhirnya jera, tobat, dan tidak mengulangi perbuatannya, maka 

sang hakim yang memutuskan sanksi mesti mengembalikan 

harta bendanya tersebut kepada si terpidana. Jika sebaliknya, 

harta bendanya bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk 

kemaslahatan umum atas perintah hakim juga.  

Mereka yang berpendapat membolehkan denda 

mendasarkan diri pada riwayat Abû Talhah, dia berkata: 

“Wahai Nabi Allah, saya telah membeli minuman keras untuk 

anak-anak yatim di sekitarku.” Maka Nabi bersabda: 

“Tumpahkan minuman keras itu dan hancurkan gucinya” (HR. 

al-Tirmidhî, al-Dâruqutnî, Ahmad, Abû Dâwud, dan Muslim). 

Rasulullah saw. memberi sanksi bagi orang yang memiliki arak 

(minuman keras) dengan menghancurkan botol-botolnya. Cara 

ini termasuk dalam hukuman denda yang diperbolehkan.  

„Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika 

kamu menjumpai orang curang (korupsi), maka bakarlah harta 

miliknya” (HR. Abû Dâwud). Diriwayatkan dari „Amr bin 

„Âsh: “Sesungguhnya Nabi saw. bersama Abu Bakar dan Umar 

membakar harta benda orang yang curang (korupsi), lalu 

mereka memukulnya” (HR. Abû Dâwud, Hâkim, dan 

                                                 
23

 Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. 4, hlm. 1175-1176. 
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Bayhaqîy). Rasulullah saw. memerintahkan kepada Sa„ad bin 

Abî Waqqâs untuk merampas hasil buruan orang-orang yang 

berburu  di daerah-daerah larangan  sekitar kota Mekah.
24

 

Dalam riwayat „Amr bin Shu„ayb diceritakan bahwa jika 

seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekadar untuk 

dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenai sanksi. Tapi, 

jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari 

kebun, ia dikenai denda seharga buah yang diambil dan 

ditambah hukuman lain.
25

 

Selain ulama di atas, mereka tidak membolehkan sanksi 

ini dengan alasan bahwa campur tangan hakim dalam hal harta 

seseorang, semisal menetapkan sanksi denda atas tindakan 

pidana ta„zîr termasuk ke dalam kategori larangan Allah Swt., 

yaitu serupa dengan memakan harta sesama secara batil. Selain 

itu, dasar hukum denda secara pasti juga tidak ada dalam dalil.
26

 

Diriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan 

dirinya” (HR. Ahmad, al-Daruquthni, dan al-Thabrani). Secara 

ijmak, hukuman denda juga tidak diperbolehkan.
27

 

 

                                                 
24

 Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thariqi, Suap dalam Pandangan 

Islam, Judul Asli: Jarîmah al-Rishwah fî al-Sharî„ah al-Islâmiyyah, 

Penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hlm. 57, 59-60. 

25
 Jalâluddin al-Suyûtî, Sunan al-Nasâ‟î. Jilid 4 (Beirut: Dâr al- 

Kutub „Ulûmiyah, t.th.), hlm. 85. 

26
 Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum…, hlm. 1176. 

27
 Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thariqi, Suap dalam…, hlm. 57, 

59-60. 
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D. Denda Diyât dan Macamnya 

Diyât adalah sejumlah harta
28

 tertentu sebagai denda yang 

harus diserahkan oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan 

kepada korban atau keluarga korban sebagai kompensasi dari 

tidak dijatuhkannya hukuman qisâs atas si pelaku. Diyât 

tersebut berlaku, baik karena pembunuhan tidak sengaja 

(khata‟) atau pembunuhan serupa sengaja (shibh „amd) atau 

perbuatan pelanggaran yang memperkosa sesama manusia, 

melukai, dan sebagainya.
29

 Perkataan diyât secara etimologi 

berasal dari kata wadâ-yadâ-wadayan-diyatan yang berarti 

mengalir. Tapi, jika yang digunakan bentuk masdar-nya, berarti 

membayar (mengalirkan) harta tebusan yang diberikan kepada 

korban atau walinya atas sebab tindak pidana penganiayaan 

atau pembunuhan. Adapun secara terminologi ialah harta yang 

harus dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau 

walinya sebagai ganti rugi disebabkan oleh jinâyât yang 

dilakukan pelaku terhadap korban
30

 atau perlakuan kejahatan 

terhadap orang lain yang menghilangkan nyawa atau 

melukainya.
31

 Diyât juga bisa diartikan sebagai ganti rugi yang 

harus dibayar sebagai akibat terjadinya pembunuhan.
32

 

                                                 
28

 Thohari Fuad, Hadits Ahkam (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 

hlm. 14. 

29
 Moh Kasim Bakri, Hukum Pidana dalam Islam (Semarang: 

Ramadhani, 1958), hlm. 12; Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqih…, hlm. 29. 

30
 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara 

Jinayah (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2016), hlm. 3. 

31
 Thohari Fuad, Hadits Ahkam, hlm. 14. 

32
 Ali Sodiqin, Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum 

Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 39. 
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Diyât bisa berupa uang yang wajib dibayarkan oleh orang 

merdeka sebab pencideraan terhadap jiwa atau anggota tubuh 

orang lain,
33

 baik mengakibatkan kematian, hanya 

mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan 

korban.
34

 Diyât juga berarti denda yang berat atau ganti rugi 

pembunuhan. Denda ini diberikan dalam rangka menghilangkan 

dendam, meringankan beban korban dan keluarganya.
35

 Diyât 

ini merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan tidak sengaja 

dan pembunuhan semi sengaja.
36

 Dengan demikian, hukuman 

qisâs pun tidak diberlakukan karena pemaafan dengan 

pembayaran diyât ini. 

Macam-macam diyât: 

1. Diyah Mughâlazah, yakni denda berat, denda yang 

diwajibkan atas pembunuhan sengaja („amdan) ketika 

ternyata ahli waris memaafkan si pembunuh dari 

pembalasan jiwa. Denda ini juga berlaku atas pembunuhan 

tidak sengaja („amdan khata‟) dan denda atas pembunuhan 

yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan di 

bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab), 

di tempat haram, dan pembunuhan atas diri seseorang yang 

masih ada hubungan kekerabatan (mahram). Jumlah diyah 

mughâlazah ialah 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor 

                                                 
33

 Tim Pembukuan ANFA 2015, Menyingkap Sejuta Permasalahan 

dalam Fathul Qorib (Lirboyo Press: Anfa Press, 2015), hlm. 596. 

34
 Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2000), hlm. 133. 

35
 H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan 

dalam Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 155. 
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berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun, dan 40 

ekor unta berumur 5 tahun (yang sedang hamil). 

2. Diyah Mukhaffafah, yakni denda ringan. Diyah 

Mukhaffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah. Jumlah 

dendanya 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta 

berumur 3 tahun, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor 

unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 

tahun, dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun.
37

 

Diyât (denda) membunuh wanita atau orang berkelamin 

ganda ialah separuh diyât laki-laki. Diyât membunuh atau 

menciderai orang Yahudi dan Nasrani ialah sepertiga diyât 

muslim. Diyât kafir Majusi ialah sepertiga dari seperlima diyât 

muslim.
38

 

1. Jenis hukuman diyât menurut Imam Abu Hanifah dan 

Imam Malik ada tiga, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar 

emas, atau dua belas ribu dirham perak. 

2. Menurut Imam Syafi‟i dalam qawl qadîm-nya (pendapat 

lama) sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam 

Malik. Namun, dalam qawl jadîd-nya (pendapat baru) 

bahwa diyât itu hanya unta, sedangkan emas dan perak 

hanyalah analog (qiyâs) atas harga unta saja.
39
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Khusus bagi pembunuhan tidak disengaja, Alquran 

mengharuskan si pelaku untuk memerdekakan seorang hamba 

sahaya atau budak mukmin sebagai kaffârah. Apabila tidak 

didapati hamba sahaya, dia harus berpuasa dua bulan berturut-

turut sebagai hukuman pengganti.
40

 

1. Besar diyât pada zaman Rasulullah saw. ialah seratus ekor 

unta dan harga seekor unta ialah satu „ûqiyah sehingga 

harga seluruh diyât ialah empat ribu dirham. 

2. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab harga perak 

turun, sedangkan harga unta naik. Umar pun menetapkan 

harga unta menjadi satu setengan „ûqiyah. Tapi, harga unta 

bertambah naik dan harga perak tetap rendah, sehingga 

Umar pun menetapkan harga baru seekor unta, yaitu dua 

„ûqiyah sehingga harga seluruh diyât menjadi delapan ribu 

dirham. 

3. Disepakati oleh para ulama bahwa pembayaran diyât ini 

wajib diambilkan dari harta si pembunuh.
41

 

Adapun standar diyât berdasarkan pencederaan yang 

terjadi dibagi dua dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Diyât jiwa standar dendanya dibedakan dalam kategori 

berikut: 

a. Jika korban pembunuhan ialah orang muslim merdeka, 

diyât-nya seratus unta atau seribu dinar emas atau dua 

belas ribu dirham perak, atau dua ratus lembu, atau dua 

ribu kambing. Jika pembunuhannya adalah pembunuhan 

semi sengaja, maka diyât-nya diperberat seratus ekor 

unta di mana empat puluh ekor di antaranya harus 
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sedang bunting. Jika pembunuhannya dengan tanpa 

sengaja, maka diyât-nya tidak diperberat. 

Dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa siapa yang 

secara nyata membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja maka dia harus dibunuh, kecuali ahli waris 

terbunuh rela. Denda membunuh jiwa ialah 100 unta. 

Pukulan yang menggeser tulang, dendanya 15 unta dan 

laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang 

perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas 

dapat membayar 1000 dinar.
42

 

b. Jika korban pembunuhan adalah wanita muslimah yang 

merdeka, diyât-nya setengahnya diyât laki-laki muslim 

yang merdeka. 

c. Jika korban pembunuhan adalah ahl dhimmah (non 

muslim di negara Islam), maka diyât-nya separuh diyât 

laki-laki muslim. Diyât wanita merdeka separuh diyât 

laki-laki merdeka. 

d. Jika korban pembunuhan adalah budak sahaya,  diyât-

nya sebesar nilai budak itu sendiri, berapapun jumlahnya 

karena ia dihargai dengan nilai jualnya. 

2. Diyât organ tubuh standar dendanya dibedakan dalam 

kategori berikut: 

a. Diyât penuh pada hal-hal berikut, yaitu: hilangnya akal, 

hilangnya pendengaran karena kedua telinga 

dihilangkan, hilangnya penglihatan karena kedua mata 

dirusak, hilangnya suara karena lidah atau dua bibir 

dipotong, hilangnya daya cium karena hidung dipotong, 
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hilangnya kemampuan melakukan hubungan seksual 

karena kemaluan dirusak, hilangnnya kedua tangan atau 

kedua kaki, hilangnya kemampuan untuk berdiri atau 

duduk karena tulang punggung diremukkan  

b. Diyât separuh pada hal-hal berikut, yaitu: 

dihilangkannya salah satu dari dua mata, salah satu dari 

dua telinga, salah satu dari dua tangan, salah satu dari 

dua kaki, salah satu dari dua bibir, salah satu dari dua 

pantat, salah satu dari dua alis, atau salah satu dari dua 

payudara 

c. Diyât satu jari ialah sepuluh ekor unta tanpa membeda-

bedakan jari mana yang terpotong, sedangkan diyât satu 

gigi ialah lima ekor unta tanpa membeda-bedakan jenis 

giginya. 

d. Diyah al-Shijâj atau luka di kepala terdapat beberapa 

kategori, yaitu: Mudîhah, yaitu luka yang membuat 

tulang terlihat, diyât-nya lima unta. Munqilah, yaitu luka 

yang meremukkan tulang, diyât-nya sepuluh unta. 

Ma„mûmah, yaitu luka yang menembus kulit otak, diyât-

nya sepertiga diyât sebelumnya. Damîghah, yaitu luka 

yang merobek kulit otak, diyât-nya sepertiga diyât 

sebelumnya.  

e. Diyah al-Jirâh (luka selain di kepala), yaitu sebagai 

berikut: Diyât luka yang menembus perut adalah 

sepertiga diyât. Diyât luka yang membuat tulang rusuk 

patah ialah satu unta. Diyât pematahan lengan atau 

tulang betis atau tulang pergelangan tangan ialah dua 
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unta. Diyât selain itu dianalogkan pada mudîhah supaya 

lebih mudah.
43

 

 

Pada era ini atau ketika tidak didapati unta, maka dalam 

pandangan qawl jadîd boleh dialihkan ke harga unta, baik diyât 

kategori ringan maupun berat atau dalam pandangan qawl 

qadîm ialah 100 dinar atau 12.000 dirham untuk diyât kategori 

ringan dan 133,5 dinar atau 16.000 dirham untuk kategori 

berat.
44

 

 

E. Sebab-sebab Sanksi Diyât 

Denda pidana (diyât) bisa dilaksanakan pada kasus-kasus 

berikut yang menjadi sebab bolehnya diyât, yaitu: 

1. Pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan oleh pihak 

keluarga terbunuh, maka tidak diterapkan sanksi qisâs 

melainkan diganti dengan membayar denda diyât. 

2. Si pembunuh lari, namun identitasnya sudah diketahui. 

Diyât dibebankan kepada ahli waris pembunuh. 

3. Penganiyaan sengaja atau tidak sengaja 

4. Ketidaksengajaan dua unsur khusus, yaitu: ketidak-

sengajaan perbuatan dan ketidaksengajaan objek atau 

korban, misal menembak rusa terkena orang
45

 

5. Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dengan alat 

yang menurut kelaziman tidak mematikan, namun ternyata 
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terjadi korban kematian. Hal ini bisa juga disebut 

pembunuhan semi sengaja. 

6. Sulitnya dilakukan penerapan hukuman qisâs.
46

 

7. Kealpaan yang menyebabkan mati atau lukanya 

seseorang.
47

 

 

F. Denda Dam dan Macamnya 

Denda dam ialah denda atas pelanggaran ibadah, yaitu 

ritual ibadah haji dengan mengalirkan darah (dam), yakni 

menyembelih binatang kurban, seekor kambing sebagai bentuk 

dendanya. Dam ini wajib dilaksanakan oleh orang yang 

melanggar larangan haji atau umrah atau meninggalkan wajib 

haji atau umrah.
48

 Dam ini ada beberapa macam, yaitu: 

1. Dam Nusuk: denda bagi yang tidak melaksanakan wajib 

haji, juga berlaku bagi yang mengerjakan haji tamattu‟ 

(mendahulukan pelaksanaan umrah daripada haji) dan 

qirân (melaksanakan haji dan umrah secara bersama) 

2. Dam Fidyah: denda bagi orang yang dalam keadaan ihram 

lalu mencukur rambutnya. 

3. Dam Jazâ‟: denda bagi orang yang berihram karena 

membunuh binatang buruan darat. 
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4. Dam Ihsâr: denda yang wajib dibayar oleh jemaah haji 

yang tertahan atau terkepung sehingga tidak dapat 

menyelesaikan manasik hajinya. 

5. Dam Jima„: denda yang diwajibkan kepada jemaah haji 

yang berhubungan suami istri sebelum wukuf dan sebelum 

tahallul pertama atau kedua.
49

 

 

G. Denda Ta‘zîr dan Macamnya 

Perkataan “ta„zîr” berasal dari „azzara yang secara 

harfiah mengandung arti membantu menghindarkan dari 

sesuatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri 

dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.
50

 Dalam 

hukum, ta„zîr berarti larangan, pencegahan, menegur, 

menghukum, mencela, dan memukul, dan berbagai hukuman 

yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, dan wajib 

dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak 

termasuk hudûd dan kaffârât, yaitu suatu bentuk pelanggaran 

hukum yang bentuk perbuatan dan jenis sanksinya sudah 

ditentukan oleh Alquran dan Hadis), baik pelanggaran itu 

menyangkut hak Allah Swt. maupun hak manusia.
51

 Denda 

dalam proses ta„zîr ini bisa berupa materi atau benda lain yang 

harus dibayarkan oleh pelanggarnya.
52
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Banyak ragam definisi ta„zîr menurut ulama. Menurut al-

Mâwardî ialah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang 

belum ditentukan sanksinya oleh syarak. Ensiklopedi Hukum 

Islam mendefinisikannya sebagai hukuman pendidikan yang 

tidak mencapai batas hukuman hadd shar„iyy.
53

 Menurut 

terminologi fikih Islam ialah tindakan edukatif terhadap pelaku 

perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kaffârah-nya, 

baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah Swt. maupun hak 

pribadi.
54

 Ungkapan lainnya ialah hukuman bersifat edukatif 

yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau 

maksiat ketika hukumannya tidak ditentukan oleh syariat atau 

belum ada kepastian hukumnya.
55

 Jadi, ta„zîr ialah hukuman 

yang tidak termasuk hudûd dan kaffârah yang tegas ada dalam 

nash, ia bisa berupa denda.  

Ta„zîr merupakan istilah untuk hukum jarîmah yang 

bentuk hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Ta„zîr ialah 

hukuman yang sanksinya tidak mencapai tingkat hukuman hadd 

syar'i (sanksi hudûd) untuk tujuan mendidik. Oleh karena itu, 

ta„zîr menurut bahasa ialah ta‟dîb yang artinya memberi 

pelajaran. Ta„zîr juga diartikan sebagai al-Radd wa al-Man„u 

yang artinya menolak dan mencegah.
56

 Ta„zîr merupakan 
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hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan di mana 

pemberi syariat (Allah Swt.) tidak menentukan hukumannya 

secara tertentu.
57

 Ta„zîr menjadi hukuman atas tindakan 

pelanggaran yang tidak diatur secara pasti di dalam hukum 

hadd. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 

kasus atau pelakunya.
58

  

Dari segi tujuan, ta„zîr ini sejalan dengan hukuman hadd, 

yakni tindakan hukum yang dilakukan untuk memperbaiki 

perilaku manusia dan mencegah orang lain untuk tidak 

melakukan hal serupa.
59

 Tujuan sanksi hukuman hanya yang 

bersifat mendidik, misalnya memenjara dan memukul tidak 

sampai melukai, dan tidak boleh melakukan ta„zîr dengan cara 

mencukur jenggot ataupun memungut uang.
60

 Jadi, ta„zîr ialah 

sanksi dalam bentuk memberi pelajaran, penolakan, 

pencegahan, larangan, teguran, celaan, pukulan, dan berbagai 

hukuman lain yang tidak ditentukan cara, bentuk, dan 

jumlahnya oleh syarak yang wajib dilaksanakan terhadap segala 

bentuk maksiat yang tidak termasuk hudûd dan kaffârât dan 

telah diputuskan oleh hakim.
61

 

Menurut ulama fiqh, ta„zîr bisa berbentuk hukuman yang 

paling ringan, misalnya menegur terpidana, mencela atau 

mempermalukannya, dan bisa juga hukuman terberat, yaitu 
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hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani, 

yaitu pemukulan atau dera, bersifat rohani, semisal hukuman 

penahanan, dan bersifat materi, yaitu hukuman denda.
62

 

Ulama fiqh membagi ta„zîr dalam konteks sasarannya 

menjadi dua, yaitu: 

1. al-Ta„zîr „alâ al-Ma„âsî (ta„zîr terhadap perbuatan maksiat) 

2. al-Ta„zîr li al-Maslahah al-„Âmmah (ta„zîr untuk 

kemaslahatan umum).
63

 

Dilihat dari segi hak yang dilanggar, ta„zîr dapat dibagi 

menjadi dua bagian : 

1. Ta„zîr untuk jarîmah (pelanggaran hukum) yang berkaitan 

dengan hak Allah (hak umat), yaitu sanksi atas segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, 

contohnya pencurian, penimbunan bahan pokok, dan lain-

lain. Ia juga bisa sanksi kepada seseorang karena 

meninggalkan kewajiban, misalnya tidak membayar zakat. 

2. Ta„zîr untuk jarîmah yang berkaitan dengan hak 

perseorangan, yaitu sanksi atas perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian kepada orang per orang tertentu, 

contohnya penipuan, penghianatan, penghinaan. 

Dilihat dari segi sifatnya, ta„zîr dibagi menjadi 3 macam:  

1. Ta„zîr atas perbuatan maksiat. Semua maksiat yang telah 

ditetapkan Alquran, tetapi tidak ada ketentuan sanksinya 

dikategorikan dalam hukuman ta„zîr, contohnya memakan 

harta anak yatim, riba, menghina orang lain, dan 

sebagainya di mana hukumannya lebih ringan daripada 

hukuman hadd. 
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2. Ta„zîr atas perbuatan yang membahayakan dan 

mengganggu kepentingan umum atau masyarakat banyak. 

Semua tindak pidana yang dianggap melanggar 

kepentingan umum atau terdapat unsur yang merugikan 

kepentingan umum dikategorikan jarîmah yang harus 

dikenai ta„zîr. Pencurian yang tidak sampai senisab ukuran 

hudûd, korupsi bisa dikategorikan dalam hukuman ini. 

3. Ta„zîr atas pelanggaran disiplin (mukhâlafah). Jenis yang 

ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, misalnya 

pelanggaran disiplin pemerintah yang sanksinya ditetapkan 

oleh instansi masing-masing yang bersangkutan atau 

disiplin yang diterapkan oleh institusi swasta atau lainnya, 

misalnya organisasi kemasyarakatan. 

 

H. Denda Berdasar Putusan Hakim (Ta‘zîr) dan Denda 

Ganti Rugi (Ta‘wîd) dalam Sistem Ekonomi Islam 

Ta„zîr dalam ekonomi Islam bisa diwujudkan dalam 

bentuk sanksi yang diputuskan oleh hakim berupa denda 

pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan atau 

penunggakan pembayaran kewajiban yang seharusnya 

dilakukan oleh nasabah terhadap bank. Denda tersebut bisa 

berupa denda sanksi keterlambatan dan denda ganti rugi. Oleh 

bank, perolehan denda sanksi keterlambatan ini bisa 

dimasukkan ke dalam rekening untuk dana kebajikan sosial (al-

Qard al-Hasan).
64

 Secara pelaksanaan, terdapat langkah yang 

bisa ditempuh sebagai berikut: 
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1. Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang 

terbukti mampu bayar, tetapi melakukan tunggakan atas 

pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap 

ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. 

2. Sanksi yang dapat diterapkan berupa hukuman ta„zîr 

tunggakan/keterlambatan atau ganti rugi (ta„wîd). Bank 

dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan 

syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam draf dan standar 

transaksi. 

3. Denda atas tunggakan atas putusan ta„zîr harus 

diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan, 

sementara ganti ruginya (ta„wîd) dapat diakui sebagai 

pendapatan dalam pembukuan bank. 

4. Denda atas tunggakan (ta„zîr) hanya dikenakan kepada 

nasabah jika terbukti lalai atas kewajiban pembayaran 

angsurannya. 

5. Kelalaian nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang 

dilakukan oleh Nasabah dalam hal keterlambatan 

pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam 

kontrak ini. 

6. Ketentuan mengenai pembebanan ganti rugi (ta„wîd) 

kepada nasabah dibatasi oleh berbagai standar yang ada.
65

 

Ketentuan tersebut juga dijelaskan di dalam Fatwa DSN 
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 Nining Herawati,  “Analisis Ta‟widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah 

Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”, Disertasi Doktor (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018),  

hlm.  54. 
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MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas 

Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
66

 

 

I. Praktik Sanksi Denda dalam Ekonomi Islam 

Terdapat beberapa praktik denda yang bisa diakses dari 

berbagai teks Islam dalam konteks ekonomi Islam yang bisa 

Penulis paparkan di sini. Misalnya, pencuri buah yang masih 

bergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat 

dari harga buah yang dicuri. Demikian juga hukuman bagi 

orang yang menyembunyikan barang yang hilang dua kali lipat 

dari nilainya.
67

 Beberapa sanksi ekonomi yang diterapkan pada 

masa lalu pun bisa ditelusuri rujukannya, misalnya pembakaran 

berhala sapi (al-„Ijl) oleh Musa a.s. karena dijadikan 

sesembahan buah karya Samiri, penghancuran masjid Dirâr 

oleh Nabi Muhammad saw., pelipatgandaan denda pencuri atas 

barang yang tidak dijaga oleh si pemilik, pembakaran barang 

mewah, pembakaran kedai penjual khamr atau minuman keras 

sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi 

Thalib, penyitaan separoh harta orang yang menolak membayar 

zakat, pembakaran mushaf Alquran yang tidak sesuai dengan 

standar pemerintah sebagaimana dilakukan oleh Uthman bin 

Affan, pembakaran istana atau villa pejabat sebagaimana 

pernah dilakukan Umar bin Khattab terhadap istana yang 

dibangun oleh Saad bin Abi Waqash untuk kepentingan „uzlah 

                                                 
66

 Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, 

dikutip dari https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/10/ . Diakses pada 27 

Februari 2019 pada Pukul 19.14 WIB. 
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 Zayn al-Dîn Abû „Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr, Mukhtâr 

al-Sahhah, (Beirut: al-Maktabah al-„Asriyyah, 1999), cet. 5, hlm. 226. 
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dari kehidupan dunia ketika masa tua (tidak lagi memegang 

jabatan).
 68
 

Denda dalam konteks ekonomi Islam ini dimaksudkan 

untuk sanksi atau hukuman agar seseorang tidak mengulangi 

perbuatannya kembali. Oleh karena itu, dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah sanksi juga dapat diberikan kepada 

orang yang ingkar janji sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 

bahwa ingkar janji ialah tidak melakukan apa yang dijanjikan 

untuk melakukannya, yaitu: 

1. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 

sebagaimana dijanjikan. 

2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Jenis sanksinya disebutkan di dalam Pasal 38, yaitu: 

1. Membayar ganti rugi 

2. Pembatalan akad 

3. Peralihan risiko 

4. Denda, dan/atau 

5. Membayar biaya perkara. 

Berkaitan dengan penggunaan hukuman denda ini, 

sebagian fuqaha yang membolehkannya mensyaratkan agar 

hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara 

                                                 
68

 Muhammad „Abdurrahmân bin Muhammad bin Qâsim al-„Âsimî 

al-Najdî al-Hanbalî (ed.), Majmû‟ Fatâwâ Shaykh al-Islâm Ahmad bin al-

Taymiyah. Jilid 28 (t.tp.: t.pn., t.th.), hlm. 110-111; Abdul Aziz Dahlan, 
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menarik uang pelaku pidana dan menahan darinya sampai 

keadaan pelaku menjadi baik.
69

 

 

J. Denda dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia 

Denda berkaitan dengan pidana telah sejak lama diatur 

oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Denda ini 

menjadi salah satu jenis pidana pokok yang diatur di dalam 

Pasal 10 KUHP. KUHP itu sendiri didasarkan pada UU Nomor: 

1 Tahun 1946 juncto UU Nomor: 73 Tahun 1958 bahwa ia 

berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang 

diterapkan di bumi Hindia Belanda (Indonesia) pada tanggal 1 

Januari 1918 sebagai undang-undang pidana peninggalan 

kolonialis Belanda.
70 

Keputusan denda pidana ini ditetapkan 

dan diputuskan di dalam sidang pengadilan oleh hakim 

peradilan pidana.
71

 

Pidana denda ialah hukuman berupa kewajiban seseorang 

untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus 

dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum 

pidana denda adalah Rp.0,25x15. Maksimum denda tidak 

ditentukan secara umum melainkan ada di dalam pasal tindak 

pidana pada Buku II dan Buku III KUHP. Jika terpidana tidak 

mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, maka 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Judul 

Asli: al-Tashrî„ al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad„î, Penerjemah: 

Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2006), hlm. 101-102. 

70
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Sistem Pemidanaan Indonesia”, Jurnal Pendecta, Volume 10, Nomor 2, 

2015, hlm. 249. 
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 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 150. 
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diganti dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana 

kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal 

terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan ketentuan 

Pasal 52 dan 52a KUHP. 

Menurut Pasal 30 ayat 1 KUHP, jumlah denda sekurang-

kurangnya 25 sen dan kini tidak diadakan maksimum umum. 

Oleh karena itu, tiap-tiap pasal yang mengancam dengan 

hukuman denda tidak terbatas dalam penentuan maksimum 

denda untuk tindak pidana tertentu. Pada ayat 2 dan 3, jika 

denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan sekurang 

kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 bulan. Menurut 

Pasal 31, terhukum dapat menjalani kurungan sebagai 

pengganti denda, terutama ketika tidak mampu membayar 

ataupun tidak mau membayar. Ketika tidak dipedulikan oleh si 

terhukum, denda dibayar oleh orang lain, yaitu pihak 

keluarganya, baik orangtua maupun saudaranya.
72

 

Gagasan untuk memantapkan penggunaan pidana denda 

dengan meningkatkan jumlah dan ancamannya saja ternyata 

belum cukup untuk mengurangi tindak pidana denda.
73

 Oleh 

karena itu, demi efektivitas pelaksanaan pidana denda perlu 

dipertimbangkan sistem penetapan jumlah atau besaran denda, 

batas waktu pembayaran, dan pedoman atau kriteria penjatuhan 

pidananya.
74

 Selama ini, pidana denda dirasakan belum 
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memenuhi tujuan kepidanaan disebabkan oleh faktor-faktor 

berikut: 

1. Dapat digantikan pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, 

menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang. 

2. Antara pidana denda dengan pidana penjara tidak terpadu 

sehingga penjara dan denda seolah-olah berdiri sendiri-

sendiri.
75

 

Berbeda dengan denda pidana, denda sebagai sanksi 

administrasi tidak ditetapkan melalui putusan peradilan, tetapi 

melalui keputusan pejabat administrasi atau pejabat 

administrasi negara. Begitu juga dengan denda perdata yang 

hanya bisa ditetapkan oleh putusan hakim peradilan perdata, 

bukan peradilan pidana.
76

 Khusus dalam kaitan pajak, terdapat 

beberapa macam sanksi denda yang dapat dikenakan kepada 

wajib pajak sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

1. Tidak melaporkan sebagai PKP-Pengusaha Kena Pajak 

(Pasal 3 (4) UU PPN)-2% x seluruh DPP. 

2. Terlambat Lapor Masa (Pasal 7 UU KUP-Ketentuan 

Umum dan Tatacara Perpajakan)-Rp500.000/masa. 

3. Ungkapan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum 

disidik (Pasal 8 (3) UU KUP)-150% jumlah kurang bayar. 

4. PKP membuat faktur tidak tepat waktu, faktur tak lengkap 

(Pasal 14 (4) UU KUP)-2% x DPP.
77
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K. Hal yang Mesti Diperhatikan dalam Penerapan Sanksi 

Denda 

Demi ketegasan penegakan hukum dan keadilannya, 

terdapat beberapa hal yang mesti menjadi perhatian para 

penegak hukum ketika sanksi denda hendak diputuskan dan 

ditetapkan, yaitu: 

1. Uang atau harta si pelaku harus ditarik dan ia harus ditahan 

sampai keadaannya menjadi lebih baik. Jika ia sudah 

menjadi lebih baik, hartanya mesti dikembalikan 

kepadanya. Tapi, jika justru tidak menjadi lebih baik, maka 

hartanya boleh diinfakkan untuk jalan kebaikan.
78

 

2. Perhatian juga diperlukan pada pelaksanaan pidana denda 

dalam hal-hal khusus, misalnya terhadap seorang anak 

yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam 

tanggungan orangtua.
79

 

3. Dalam menentukan hukuman denda atau lainnya, seorang 

hakim juga harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana 

dan seluruh lingkungan dan masalah yang mengitarinya 

sehingga hakim akan dengan tepat dapat menetapkan 

hukumannya. 
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GANTI RUGI 
 

 

A. Pengertian 

Perbuatan apapun yang diindikasikan melawan hukum 

dipastikan akan merugikan salah satu pihak tertentu. Siapapun 

pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, pasti akan 

mempertahankan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku dengan melakukan suatu upaya hukum untuk 

mendapatkan ganti kerugian. Upaya hukum yang dilakukan 

tersebut tentu harus didasarkan pada aturan-aturan hukum 

materiil yang berlaku. Aturan hukum yang berkaitan dengan 

ganti rugi dimuat dalam Pasal 1365 BW. Kewajiban pelaku 

ialah membayar ganti rugi. Namun, bagaimanapun undang-

undang tersebut ternyata tidak menetapkan lebih lanjut tentang 

ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.
1
 

Ganti rugi tersusun dari dua kata, yaitu “ganti dan rugi”. 

Sebagaimana banyak dikutip, di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia “ganti” berarti bertukar atau berganti, sedangkan 
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 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan 

Hukum (Bandung: Alumni, 1982), hlm 28. 
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“rugi” berarti sesuatu yang kurang baik atau kurang 

menguntungkan. Jadi, secara bahasa ganti rugi adalah menukar 

sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau tidak 

menguntungkan.
2
 Rugi juga berarti sesuatu yang terjual di 

bawah modal atau tidak mendapatkan laba.
3
 Ganti ialah sesuatu 

yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang. Rugi ialah 

uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.
4
 Ganti rugi 

dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan compensation yang 

tidak selalu searti dengan kompensasi, yaitu something, 

especially money that some body gives you because they have 

hurt you, or damaged something that you own.
5
 

Secara definisi, tampak terdapat ragam perbedaan di 

antara para akademisi. Ada yang mendefinisikan ganti rugi dari 

segi objeknya. Contoh, ganti rugi ialah sesuatu yang diberikan 

akibat perbuatan seseorang yang menimbulkan kerusakan atau 

kerugian terhadap orang lain. Sesuatu tersebut berupa 

penggantian serupa atas kerugian yang diakibatkan oleh 

perbuatannya itu.
6
 Ganti rugi ialah kerugian yang benar-benar 
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dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi yang wajib 

diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
7
 

Terdapat pakar lain yang mendefinisikan ganti rugi dari 

segi tindakan aktif subjek hukum. Contoh, ganti rugi dalam 

konsepsi fiqh yang disampaikan oleh seorang ahli kenamaan, 

Wahbah al-Zuhaylî ialah tindakan menutup kerugian akibat 

pelanggaran atau kekeliruan yang disebut dengan istilah al-

Damân.
8
 Mariam Darus Badrulzaman memaksudkan ganti rugi 

sebagai membayar kerugian yang nyata yang dapat diperkirakan 

pada saat suatu perikatan diadakan yang timbul sebagai akibat 

ingkar janji (wanprestasi).
9
 

Akademisi lain mendefinisikan ganti rugi dari segi 

tindakan melawan hukum. Contoh, ganti rugi ialah suatu 

kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak 

melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain 

karena kesalahannya tersebut.
10

 Ganti rugi ialah suatu 

keharusan yang dikeluarkan oleh orang yang menentang hukum 

tarik kerugian pada orang lain karena kesalahan tersebut.
11

 

Untuk diketahui bahwa dalam hukum, perilaku seseorang dapat 

dikategorikan dalam dua hal, yaitu perbuatan hukum (aspek 
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perdata yang dilakukan oleh individu melalui pengaduan) dan 

tindakan hukum (aspek pidana yang penegakannya dilakukan 

oleh aparat penegak hukum lewat jalur pelaporan). 

Terdapat juga definisi ganti rugi yang lebih 

dititikberatkan sebagai kompensasi berdasar putusan 

pengadilan. Contoh, ganti rugi adalah pemenuhan atau 

kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu 

pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan 

kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian 

tersebut.
12

 Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus 

dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul 

akibat tindakan anti-persaingan yang dilakukan.
13

 

Terakhir, terdapat definisi yang memokuskan pada kinerja 

kelembagaan keuangan dalam kaitan utang dan produk 

konsumtif. Contoh, ganti rugi dibebankan oleh pihak debitur 

ketika pihak kreditur dirugikan olehnya akibat tidak 

melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji.
14

 Ganti rugi 

menurut Nieuwenheuis adalah membayar kerugian yang 

diderita oleh kreditur.
15

 Konsep ganti rugi di sini lebih 

dititikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak kreditur 

dan pihak debitur. Ganti rugi akan dibebankan kepada pihak 
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debitur ketika ia telah berbuat hal yang merugikan pihak 

kreditur karena tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar 

janji. Ganti rugi juga dibebankan kepada debitur ketika ada 

hubungan sebab akibat terkait perbuatan ingkar janji atau ingkar 

akad dengan kreditur.  

Ganti rugi ialah pergantian kerugian oleh pihak yang 

menimbulkan kerugian tersebut kepada pihak yang benar-benar 

secara riil mengalami kerugian dalam transaksi lembaga 

keuangan syariah.
16

 Ganti rugi ialah salah satu respons yang 

diharapkan konsumen berupa sesuatu yang diberikan oleh 

sebuah perusahaan atas ketidakpuasannya saat atau 

pascakonsumsi.
17

 

 

B. Dasar Hukum Ganti Rugi 

1. Alquran  

َنا ّةّه 
َ
 َةّعيٍد َوأ

ِ
ل َمّلّك َوّلَمن َجاَء ّةّه ّحم 

 
ّقِد ِصَياَع ال يا َنؿ 

ِ
َقال

 72َزّعيٌم 
“Penyeru-penyeru itu berkata: ”Kami kehilangan piala 

Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan 

memeroleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan 

aku menjamin terhadapnya”. (QS Yûsuf (12): 72).
18
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2. Hadis 

َحَسّن، َعن  
 
ّبي َعِروَةَث، َعن  َقَخاَدَة، َعّن ال

َ
ّن أ َعّن اة 

 :
َ
َم َقال

َّ
ّه َوَسل ي 

َ
ى اّلِل َعل

َّ
ّ َصل

ّبي  ى »َسِمَرَة، َعّن النَّ
َ
َعل

َي  َخَذت  َحتَّى ِحَؤد ّ
َ
َيّد َما أ

 
ّسَي، «ال

َ
َحَسَن ن

 
، ِذمَّ ّإنَّ ال

 :
َ
هّ »َؾَقال ي 

َ
ا َضَماَن َعل

َ
ّميِنَك ل

َ
 19«ِوَي أ

“Dosa tangan ialah apa yang pernah diambilnya 

hingga dikembalikan. Tapi, ternyata Hasan lupa (atas 

apa yang pernah dititip kepadanya). Maka, berkatalah 

Nabi saw: “Dia itu wali amanatmu, tidak ada 

kewajiban ganti rugi atasnya”. 
 

3. Kaidah Fiqh 

 ّضَراَر 
َ
 َضَرَر َولا

َ
 20لا

”Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 

dan begitu pula tidak boleh membahayakan orang 

lain”.
21
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Rugi (Ta„wîd) juga menggunakan kaidah ini sebagai dasar hukum ganti rugi. 
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َرر ِيَزال  22الضَّ
“Segala yang membahayakan (merugikan) itu harus 

dihilangkan” 

ّد  ّن  َعن  ِمَحمَّ ّه، َواّسّع ة  اَن، َعن  َعم ّ ّن ّحتَّ َحى ة  ّن َيح  ة 

اَن، ّ  ّحتَّ  اّللَّ
ِ
 َرِسيل

َ
: َقال

َ
ّ َقال ّد اّللَّ ّن َعت  َعن  َجاّةّر ة 

َم: 
َّ
ّه َوَسل ي 

َ
ى اّلِل َعل

َّ
ا ّضَراَر ّفي »َصل

َ
ا َضَرَر، َول

َ
ل

امّ 
َ
ل ّإس 

 
 23«ال

 

4. Pendapat ulama 
 

”Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian 

immateril, dalam hukum fiqh tidak dapat dimintakan 

ganti rugi. Hal itu karena objek ganti ialah harta yang 

ada, konkret, berharga, dan diizinkan pemanfaatannya 

oleh syariat”.
24

 

 

                                                 
22

 „Abd al-Rahmân bin Abî Bakr Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, al-Ashbâh wa 

al-Nazâir (t.tp.: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1990), hlm. 7; Aris Anwaril 

Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 16-18. 

23
 Hadis yang dijadikan dasar dalam Kaidah Fiqh ini hanya 

ditemukan dalam kitab karya Sulaymân bin Ahmad bin Ayyûb bin Mutîr al-

Lakhamî al-Shâmî Abû al-Qâsim al-Tabrânî, al-Mu„jam al-Awsat. Juz 5 

(Qâhirah: Dâr al-Haramayn, t.th.), hlm. 238 dengan Nomor Hadis: 5193. 

24
 Wahbah al-Zuhaylî, Nazariyah al-Damân (Damsiq: Dâr al-Fikr, 

1998), hlm. 87. 
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5. Fatwa DSN-MUI  

Ketentuan khusus tentang ganti rugi (ta„wîd) yang 

diatur dalam fatwa DSN Nomor: 43/DSN-

MUI/VIII/2004 adalah sebagai berikut: Ganti rugi 

yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 

sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang 

menerimanya; Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai 

dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya 

tergantung kesepakatan para pihak; Besarnya ganti 

rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad; Pihak 

yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara 

dan biaya lainnya yang timbul akibat proses 

penyelesaian perkara.  

 

C. Rukun Ganti Rugi dan Unsur-Unsur Kerugian 

Di dalam kajian fiqh, rukun ganti rugi disebutkan ada 

tiga, yaitu: 

1. Sababiyah (hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku 

dengan kerugian yang ditimbulkan). 

2. Mâliyah (kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian 

harta). 

3. Istiqrâriyah (kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian 

rill yang sudah dapat dipastikan).
25

 

Sementara itu, rukun Ganti rugi di dalam fiqh 

kontemporer adalah:
26

 1. Muta„adî (pihak pelaku); 2. Darar 

(timbul kerugian); 3. Madrûr (pihak yang dirugikan). Dalam 

                                                 
25

 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 33. 

26
 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 28. 
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penerapan sanksi, sebagaimana dikutip dari Dr. „Iwad Ahmad 

Idris, sanksi ganti rugi ditetapkan pada: 

1. Perbuatan yang bertentangan dengan syariat/perbuatan 

yang melawan hukum. 

2. Perbuatan itu berasal dari orang lain. 

3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan 

kerugian.
27

 

Sementara itu, unsur ganti rugi menurut KUH Perdata, 

yaitu:
28

 1. Komponen kerugian; 2. Starting point dan ganti rugi; 

3. Bukan karena alasan force majeure; 4. Saat terjadinya  

kerugian; 5. Kerugiannya dapat diduga dengan penjelasan 

sebagai berikut:  

1. Komponen kerugian, yaitu biaya, rugi dan bunga. 

2. Starting point atas ganti rugi, yaitu saat mulainya dihitung 

adanya ganti rugi adalah: 

a) Pada saat dinyatakan wanprestasi debitur tetap 

melalaikan kewajibannya. 

b) Jika prestasinya ialah sesuatu yang harus diberikan, 

maka sejak saat dilampauinya tenggang waktu itulah 

sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau 

memberikan prestasi tersebut. 

3. Bukan karena alasan force majeure. Ganti rugi baru dapat 

diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang 

menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam 

tindakan force majeure.  

4. Saat terjadinya kerugian dengan pengertian suatu ganti rugi 

hanya dapat diberikan terhadap kerugian berikut: 

                                                 
27

 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 29-30. 

28
 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 27-29. 
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a) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.  

b) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau 

pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh 

korban. 

5. Kerugiannya dapat diduga, dengan penjelasan: Kerugian 

yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau 

patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat 

dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.
29

 

Perbuatan yang diakui sebagai telah menimbulkan 

kerugian dengan sanksi ganti rugi menurut Pasal 1365 

KUH Perdata adalah: 

1. Adanya suatu perbuatan; 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;  

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

4. Adanya kerugian bagi korban; 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan 

kerugian. 

Purwahid Patrik membagi unsur kerugian itu ada dua, 

yaitu a. Kerugian yang secara nyata diderita (damnum 

emergens) yang meliputi biaya dan rugi; b. Keuntungan yang 

tidak diperoleh (luncrum cessans) meliputi bunga.
30

 Oleh 

karena itu, ganti rugi diperinci lebih detail oleh R. Subekti ke 

dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara 

nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.  

                                                 
29

 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 27-28. 

30
 Purwahid  Patrik, Dasar-dasar  Hukum Perikatan: Perikatan yang 

Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang (Bandung: Mandar Maju, 

1994), hlm. 14. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 57 

2. Rugi ialah kerugian karena kerusakan barang atau 

hilangnya modal kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian 

debitur  

3. Bunga ialah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang 

sudah dihitung atau yang sudah dibayarkan oleh kreditur.
31

 

Abdulkadir Muhammad sendiri sebagaimana dikutip 

Merry Tjoanda lebih memperinci unsur kerugian sebagai 

berikut: Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang dikeluarkan; 

kerugian karena kerusakan, kehilangan barang milik kreditur 

akibat kelalaian debitur; dan bunga atau keuntungan yang 

diharapkan.
32

 

Unsur kerugian yang bisa dimintakan ganti rugi dalam 

penjelasan lain, yaitu: 

1. Kerugian finansial, baik untuk biaya berobat, hilangnya 

mata pencaharian, maupun kesempatan atas peluang, dan 

sebagainya. 

2. Penderitaan fisik, baik karena luka maupun patah tulang, 

dan sebagainya. 

3. Penderitaan mental, baik karena timbul rasa malu, stres, 

maupun lainnya.
33

 

 

D. Macam-macam dan Pengelompokan Ganti Rugi 

Agus Yudha Hernoko membagi ganti rugi menjadi dua 

macam, yaitu ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. 

Ganti rugi pengganti ialah ganti rugi yang diakibatkan oleh 

                                                 
31

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 49. 

32
 Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”, Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 14, 2010, hlm. 

45. 

33
 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 36. 
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tidak adanya objek atau capaian prestasi (wanprestasi) atas akad 

atau perjanjian yang seharusnya menjadi hak yang mesti 

diterima oleh pihak yang dirugikan, meliputi seluruh kerugian 

yang diderita akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 

yang lain. Ganti rugi pelengkap ialah ganti rugi yang harus 

dibayar akibat keterlambatan (pembayaran, cicilan) kepada 

pihak yang dirugikan sebagaimana mestinya.
34

 Dilihat dari 

objek perbuatan yang dikenai ganti rugi, maka macam ganti 

rugi bisa muncul dari: 1. Pelanggaran norma; 2. Wanprestasi 

atas perikatan yang bersumberkan perjanjian; dan 3. Perbuatan 

melawan hukum yang merupakan perikatan bersumberkan 

undang-undang.
35

  

Sementara itu, tanggung jawab ganti rugi dalam hukum 

perdata Islam dibagi menjadi dua macam, yakni tanggungjawab 

ganti rugi karena akad (al-mas‟ûliyah al-ta„aqqudiyah) dan 

tanggungjawab ganti rugi karena teledor (al-mas‟ûliyah al-

taqsîriyah). Contoh tanggungjawab ganti rugi karena menyalahi 

akad, misalnya penjual tidak mau menyerahkan barang 

dagangannya, penyewa tidak mau menyerahkan barang 

sewaannya dan contoh tanggungjawab ganti rugi karena teledor 

atau ceroboh adalah ketika salah satu pihak menyalahi aturan 

sehingga terjadi hilangnya barang atau kerusakan benda karena 

kelalaian tersebut.
36
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 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas 

dalam Kontrak Komersil (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 264. 

35
 Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”, Jurnal Sasi Volume 16, Nomor 14, 2010, hlm. 49. 

36
 Ibnu Syahru, “Implementasi Ganti Rugi (Ta„wid) dalam Hukum 

Perdata”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 2, November 2010, hlm. 

140. 
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Dalam penjelasan lain, ganti rugi jika dilihat dari jenis 

pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu: 1. Ganti rugi pidana, yakni ganti rugi yang terjadi karena 

pelanggaran terhadap hukum pidana (jinâyah) dengan sanksi 

qisâs atau diyât; 2. Ganti rugi perdata, yakni ganti rugi yang 

terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata 

(mu„âmalah). Ganti rugi jika dilihat dari bentuk kerugiannya 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. al-darar al-adabî atau ganti 

rugi bukan berupa harta; 2. al-darar al-mâddî atau ganti rugi 

berupa harta. Ganti rugi dilihat dari pola pengaturannya di 

dalam KUH Perdata juga ada dua, yaitu: 1. Ganti rugi umum, 

yaitu ganti rugi yang berlaku pada semua kasus, baik 

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum; 2. Ganti rugi 

khusus, yaitu kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan 

tertentu saja yang bersifat khusus.
37

 

 

E. Konsep Umum tentang Ganti Rugi  

Gagasan tentang permintaan ganti rugi oleh korban 

pidana dan perdata sudah sejak awal dinyatakan oleh nash 

Alquran dan Hadis Nabi saw. Dari nash-nash tersebut para 

ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh tentang ganti rugi, 

baik dari daman, ta„wîd, dan gharâmah. Mesti diakui sejak 

awal bahwa para fuqaha tidak menggunakan bahasa mas‟ûliyah 

madaniyah untuk menerjemahkan istilah tanggung jawab 

perdata dan mas‟ûliyah al-jinâ‟iyyah untuk istilah tanggung 

jawab pidana. Namun demikian, sejumlah pemikir hukum Islam 

klasik terutama al-Qarâfî dan Izz al-Dîn Ibn „Abd al-Salâm 

                                                 
37

 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 19-21. 
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memperkenalkan istilah al-jawâbir untuk sebutan ganti rugi 

perdata dan al-jawâzir untuk sebutan ganti rugi pidana.
38

 

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi 

dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan 

ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena 

kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, 

melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi 

terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 

3 pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, 

membatalkan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar 

biaya perkara.
39

 

 

F. Ganti Rugi dalam Konsep Ta‘wîd 

Dalam fiqh kontemporer ganti rugi atau kompensasi 

disebut dengan istilah اتلعويض (al-Ta„wîd). Ta„wîd adalah 

mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis atau 

dengan sesuatu yang sama nilainya.
40

 Perkataan al-Ta„wîd 

berasal dari „iwad yang artinya ganti atau kompensasi.
41

 Ta„wîd 

secara bahasa berarti mengganti kerugian atau membayar 
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A. Rahmad Asmuni, Ilmu Fiqh 3, (Jakarta: Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

2007), hlm. 120. 
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 Lihat, Muslich Ahmad Wardi, Hukum Pidana…, hlm. 12-20; Tim 

Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: 
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40
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41
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Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 522.  
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kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian 

yang terjadi akibat pelanggaran.
42

 Menurut Wahbah al-Zuhaylî, 

ta„wîd ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran 

atau kekeliruan.
43

 Ta„wîd ialah ganti rugi atau sesuatu yang 

ditukar atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang 

hilang atau tidak ada, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual 

di bawah modal sehingga tidak mendapatkan laba.
44

 

Istilah yang sepadan dengan ta„wîḏ ialan daman, yaitu 

mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika 

al-Mithliyât (barang pasaran) atau dengan sesuatu yang sama 

nilainya jika al-Qimmiyyât (barang langka).
45

 Ganti rugi juga 

merupakan hukuman yang bisa diputuskan oleh hakim pada 

perbuatan dengan ancaman hukum ta„zîr dengan cara 

membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.
46

 Dalam 

konteks transaksi utang atau kredit, ta„wîd ialah ganti rugi 

terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima 
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jaminan akibat keterlambatan kepada pihak terjamin dalam 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
47

 

Ta„wîd di era ekonomi kontemporer diartikan sebagai 

ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah 

kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan 

sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh 

dimintai ganti rugi hanya kerugian riil yang dialami oleh 

lembaga keuangan syariah dan jelas perhitungannya.
48

 Ta„wîd 

menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-/MUI/VIII/2004 

tentang Ta„wîd adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian 

riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk 

memeroleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan 

diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang hilang.
49

  

Di dalam fatwa di atas dan berbagai analisis pakar 

disebutkan bahwa: 

1. Ganti rugi (ta‟wîḏ ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang 

dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu 

yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga 

menimbulkan kerugian kepada pihak lain. 

2. Kerugian yang dapat dikenakan ta‟wîḏ ialah kerugian riil 

yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 
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48
 Anissa Cantika,  Analisis Pengelolaan Dana Ta‟widh di PT Al 

Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram (Mataram: UIN Mataram,  

2018), hlm.  51. 

49
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3. Kerugian riil ialah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam 

rangka penagihan  yang seharusnya dibayarkan. 

4. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai 

kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) 

dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang 

diperkirakan akan terjadi (potential loss)  karena adanya 

peluang yang hilang (opportunity loss atau al-fursah  al-

dâi„ah). 

5. Ganti rugi (ta‟wîḏ) hanya boleh dikenakan pada transaksi 

(akad) yang menimbulkan utang piutang (dayn), contoh 

salam, istisnâ„, murâbahah dan ijârah. 

6. Pada akad mudârabah dan mushârakah, ganti rugi hanya 

boleh dikenakan oleh sahib al-mâl atau satu pihak dalam 

mushârakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas, 

tetapi tidak dibayarkan.
50

 

7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga 

keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) 

bagi pihak yang menerimanya. 

8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan 

kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung 

kesepakatan para pihak. 

9. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam 

akad. 
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10. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya  

perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses 

penyelesaian perkara.
 51

 

Ta„wîd yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang 

dialami oleh salah satu pihak, bisa diwujudkan berupa benda 

atau dapat berupa uang tunai.
52

 Dalam penjelasan lain, 

ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi bisa berupa: a). 

Menutup kerugian dalam bentuk benda. b). Memperbaiki benda 

yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama 

dimungkinkan. Apabila sulit dilakukan maka wajib 

menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang. c). 

Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang 

mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat 

penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat 

logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.
53

    

Di dalam prinsip kaidah fiqh, kerugian itu harus dihindari, 

maka sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian, 

maka pertimbangan berikut menjadi penting, misalnya: “Jika 

debitur bermaksud melakukan perjalanan atau jika kreditur 
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bermaksud melarang debitur melakukan perjalanan, maka perlu 

diperhatikan hal berikut: Apabila jatuh tempo utang sebelum 

masa kedatangan dari perjalanan, maka kreditur boleh 

melarangnya untuk melakukan perjalanan karena kreditur akan 

menderita kerugian akibat keterlambatan memeroleh haknya 

pada saat jatuh tempo. Tapi, jika debitur menyerahkan jaminan 

yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia 

boleh mengizinkan perjalanan tersebut karena kerugian kreditur 

dapat dihindarkan”. Demikian, intisari dari pemikiran yang 

dikutip dari Ibn Qudâmah
 
dalam al-Mughnî-nya.

54
 

Menurut pendapat „Abd al-Hamîd Muhammad al-Ba„lî 

ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang 

mampu mesti diukur berdasarkan pada kerugian riil yang terjadi 

akibat penundaaan pembayaran itu. Hal ini merupakan akibat 

logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.
55

 Sementara itu, 

Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa ta„wîd (ganti rugi) 

mesti diterapkan demi menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan.
56

 „Isâm Anas al-Zaftawî 

mengatakan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan 

kaidah syariah. Kerugian tidak akan hilang kecuali dengan 

ganti, karena penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang 

menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat 
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bagi kreditur yang dirugikan.
57

 Penundaan pembayaran sama 

dengan perbuatan meng-ghasab hak. Oleh karena itu, 

seyogianya kedudukan hukumnya juga mesti sama, yaitu pelaku 

ghasab harus menanggung harga dan nilai barang tersebut.
58

 

  

G. Ganti Rugi dalam Konsep Gharâmah 

Istilah lain yang digunakan untuk denda ialah  الؼرامث (al-

Gharâmah) yang secara bahasa berarti denda itu sendiri.
59

 

Gharâmah juga berarti tiap perbuatan yang melanggar hukum 

yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang 

menyebabkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.
60

 

Penggantian kerugian tersebut bisa berupa materi atau benda 

yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya, atau membayar harta 

sebagai sanksi atas perbuatanya.
61

 

Secara bahasa, gharâmah berarti denda, sedangkan denda 

dalam bahasa Indonesia mempunyai arti: a). Hukuman yang 

dijatuhkan oleh hakim berupa keharusan membayar sejumlah 

uang dan atau hukuman kurungan b). Uang yang harus 

dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-

undang, dan sebagainya. Jika tidak mau membayar, maka 
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pilihan akan jatuh ke hukuman kurungan.
62

 Biasanya, sesuatu 

yang ditunaikan itu menjadi hutang ketika belum direalisasikan. 

Oleh karena itu, dari kata gharâmah muncul istilah ghuram dan 

ghârim yang artinya utang dan orang yang banyak utang.
63

 

Gharâmah ini mesti ditetapkan oleh syarak dan 

direalisasikan melalui putusan hakim. Contoh, denda pencurian 

buah yang masih tergantung di pohonnya ialah seharga dua kali 

harga buah tersebut atau hukuman lain yang sesuai dengan 

perbuatan pencurian.
64

 Denda gharâmah ini sering digunakan 

oleh Fiqh Muamalah untuk konteks ekonomi yang secara 

bahasa menjadi sesuatu yang harus ditunaikan.
65

 Contoh, dalam 

sebuah akad ijârah (sewa menyewa), bank selaku pihak yang 

menyewakan tidak seharusnya meminta ganti rugi dari 

penyewa. Tapi, ketika kerugian atau kerusakan yang timbul itu 

disebabkan oleh penggunaan dan pengoperasian aset oleh 

pelanggan, maka wajar dan masuk akal jika bank meminta ganti 

rugi dari pelanggan tersebut.
66

 

Gharâmah ini merupakan salah satu jenis dari hukuman 

ta„zîr. Ta„zîr menurut bahasa adalah ta‟dîb, artinya pemberian 
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pelajaran (lesson learn) yang dilakukan oleh penguasa.
67

 Ta„zîr 

juga diartikan dengan penghinaan (taubîkh) atau penjeraan (al-

zajr), baik berbentuk bentakan, pukulan, cambukan, 

pemenjaraan, dan lainnya berdasar putusan hakim.
68

 Gharâmah 

juga diterjemahkan dengan ganti rugi, yaitu hukuman bagi 

pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta„zîr. 

Caranya adalah dengan membayar harta sebagai sanksi atas 

perbuatannya. Sanksi dengan cara ta„zîr ini telah ditetapkan di 

dalam Sunnah.
69

  

 

H. Ganti Rugi dalam Konsep Damân 

Ganti rugi dalam fiqh dimasukkan dalam kajian hukum 

perjanjian dan perikatan Islam. Salah satu terminologi fiqh, 

ganti rugi ada pada konsep الضمان (damân) yang secara arti ialah 

jaminan. Oleh karena itu, damân mengandung tiga masalah 

pokok jaminan, yaitu : a). Jaminan atas utang seseorang. b). 

Jaminan dalam pengadaan barang. c). Jaminan dalam 

menghadirkan seseorang di tempat tertentu, seperti 

pengadilan.
70

 Dalam terminologi fiqh, ganti rugi dikenal dengan 

istilah daman. meskipun ia juga bisa dimaknai sebagai 

menanggung pembayaran utang, menjamin pengadaan barang, 

atau menjamin menghadirkan seseorang pada tempat yang telah 

ditentukan.  
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Daman menurut ulama Hanafî adalah memikul 

tanggungan atas hal yang dituntut, misalnya baju yang di-

ghasab atau titipan yang dihilangkan. Maka, tidak ada artinya 

penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak 

ditanggung ternyata masih ada.
71

 Daman menurut ulama Maliki 

adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang 

dibenarkan. Jika bukan sesuatu yang dibenarkan, misalnya 

membeli barang ghasab yang tidak diketahuinya. Maka, hakikat 

jual beli dan harganya sah, tetapi terkategori ghullah (harta dan 

harga ghulûl/corrupt) yang harus ditanggung ketika rusak atau 

dikembalikan ketika diketahui sumber asalnya, baik pada 

barang maupun harganya. Berbeda dengan hibah, si penerima 

hibahlah yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah 

tidak memilikinya.
72

  

Daman menurut ulama Shâfi„î ialah kewajiban untuk 

memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. 

Kewajiban pemenuhan hak harta ini tidak berlaku kecuali jika 

indikator perbuatan yang melawan hukum. Barang pinjaman 

dalam akad „âriyah tidak ada damân (penanggungan atas 

kerusakan) kecuali memang sengaja dirusak oleh si peminjam.
73

 

Daman menurut ulama Hanâbilah ialah kesediaan seseorang 
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untuk menanggung orang lain atashutang atau ganti rugi, 

misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini ialah 

untuk menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil 

manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan 

orang.
74

  

Perkataan damân memiliki arti tanggungan seseorang 

untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta. Damân 

merupakan keharusan mengganti suatu barang dengan barang 

yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Muhammad 

Ya„qûb al-Dahlawî mendefinisikannya sebagai iltizâm (akad 

yang melibatkan keterlibatan peran negara) tentang kesediaan 

menjaga, menanggung (kafâlah) atas harta atau utang seseorang 

yang berutang. Daman terjadi karena empat faktor, yaitu ada 

akad („aqd), utang (yad), ada kerusakan (itlâf), dan ada 

pertukaran penanggung.
75

 Imâm al-Shawkânî mengatakan 

bahwa damân ialah „ibâratun „an gharâmat al-talaf, yakni 

mengganti barang yang rusak.
76

 

Pembagian ganti rugi dengan konsep damân dalam 

pandangan ulama fiqh, yaitu: 
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1. Menurut Imâm Mâlik bin Anas, ganti rugi ada tiga, yaitu: 

damân al-mâl (ganti rugi berkaitan kerugian harta), damân 

al-wajh (ganti rugi berkaitan kerugian fisik), dan damân al-

talab (ganti rugi berkaitan kerugian di luar materi dan fisik, 

waktu dan kesempatan misalnya).
77

 

2. Menurut Imâm  Shâfi„î damân diartikan kesediaan 

menjamin, yaitu ada tiga macam: damân dayn (kesediaan 

menjamin utang seseorang), damân radd al-„ayn 

(kesediaan menjamin penyerahan barang), dan damân 

ihdâr shaks (al-Badan) (kesediaan menjamin 

menghadirkan seseorang).
78

 

3. Menurut Imâm Ahmad bin Hanbal damân juga 

dimaknainya sebagai menjaminhutang, hak, janji atau 

amanah, dan objek barang dagangan yang terdiri dari: 

damân al-dayn al-hâl, damân  al-a„yân, damân al-amânah, 

dan damân „uhdah al-mabî„.
79

 

                                                 
77

 Mâlik bin Anas bin Mâlik bin „Âmir al-Asbahî al-Madanî, al-

Mudawwanah al-Kubrâ. Juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), 

hlm. 439; Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubî, al-

Bayân wa al-Tahsîl wa al-Sharh wa al-Tawjîh wa al-Ta„lîl Limasâil al-

Mustakhrajah. Juz 11 (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988), hlm. 375. 

78
 Abû al-Hasan „Aliyy bin Muhammad bin Muhammad bin Habîb al-

Basrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, al-Hâwî al-Kabîr Fî Fiqh Madhhabi al-

Imâm al-Shâfi„î. Juz 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), hlm. 455; 

Sulaymân bin Muhammad bin „Umar al-Bujayramî al-Masrî al-Shâfi„î, 

Tuhfah al-Habîb „Alâ Sharh al-Khatîb. Juz 3 (t.tp.: Dâr al-Fikr, 1995), hlm. 

114-118. 

79
 Mahfûz bin Ahmad bin al-Hasan Abû al-Khitâb al-Kalwadhânî, al-

Hidâyah „Alâ Madhhab al-Imâm Abî „Abd Allâh Ahmad bin Muhammad bin 

Hanbal al-Shaybânî (t.tp.: Muassasah Gharrâs li al-Nashr wa al-Tawzî‟, 

2004), hlm. 264. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 72 

Menurut Syamsul Anwar, damân dalam arti ganti rugi 

bisa terjadi karena dua sebab, yaitu salah satu pihak tidak 

melaksanakan akad dan atau alfa dalam melaksanakan akad.
80

 

Dalam konteks terakhir di atas, jika suatu akad sudah tercipta 

secara sah menurut ketentuan hukum dan tidak dilaksanakan 

oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana 

mestinya, maka terjadi kesalahan di pihak debitur, baik 

kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksanakan 

akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan seperti ini 

di dalam Ilmu Fiqh disebut dengan istilah al-ta„addî, yakni 

sikap menentang atau melawan suatu hak dan kewajiban yang 

tidak dibenarkan oleh syariah.
81

 

Dalam konteks tanggung jawab berkaitan dengan ganti 

rugi, terdapat dua konsep yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Damân al-„Aqd, yaitu tanggung jawab perdata dalam 

bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab adanya 

ingkar akad. Ganti rugi ini didasarkan pada peristiwa akad 

yang dilakukan oleh dua pihak. 

2. Damân al-„Udwân, yaitu tanggung jawab perdata dalam 

bentuk kesiapan memberikan ganti rugi atas sebab 

perbuatan yang merugikan (al-fi„l al-dârr) atau dalam 

istilah Hukum Perdata disebut perbuatan melawan 

hukum.
82

 Ganti rugi ini didasarkan pada undang-undang 

karena ada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal ini, 

terdapat penjelasan lain bahwa ada dua sebab terjadinya 
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ganti rugi, yaitu a). Tidak melaksanakan akad. b). Alfa 

dalam melaksanakan akad.
83

  
 

 

I. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata 

Ganti rugi merupakan bagian pembahasan dari hukum 

perdata. Oleh karena itu, patut didefinisikan terlebih dahulu apa 

itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan 

hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu 

dengan orang yang lainnya. Pengertian menjelaskan adanya 

beberapa unsur, antara lain unsur peraturan hukum, unsur 

hubungan hukum, dan unsur orang. Peraturan hukum ialah 

rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, baik berbentuk 

tertulis maupun tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. 

Hubungan hukum ialah hubungan yang diatur oleh hukum 

berkaitan hak dan kewajiban orang per orang. Orang ialah 

subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, baik 

berupa manusia pribadi maupun badan hukum.
84

 

Secara etimologi, ganti rugi berasal dari dua kata, yaitu 

ganti yang artinya bertukar atau berganti dan rugi yang artinya 

sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Ganti 

rugi adalah menukar sesuatu karena hal yang kurang baik.
85

 

Secara terminologi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tiap 

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
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menerbitkan kerugian itu, menganti kerugian tersebut.
86

 Ganti 

rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata lebih dititikberatkan 

pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, 

yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur 

akibat kelalaian pihak debitur karena telah melakukan 

wanprestasi.
87

 

Dalam istilah hukum, ganti rugi timbul dari adanya 

perbuatan yang menimbulkan kerugian, wanprestasi dalam 

suatu perjanjian kontrak, dan adanya perbuatan melawan 

hukum.
88

 Dalam Ilmu Hukum, terdapat tiga kategori perbuatan 

melawan hukum, yaitu: a). perbuatan melawan hukum karena 

kesengajaan, b). perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan 

(tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), c). perbuatan 

melawan hukum karena kelalaian. Ganti rugi berbeda dengan 

ganti biaya dan ganti bunga. Artinya, seorang yang mengadakan 

perikatan bisa jadi harus menanggung ketiga sanksi tersebut 

sekaligus, yaitu menanggung rugi, biaya, dan bunga ketika 

terjadi wanprestasi.
89

 Konsekuensi hukum dari adanya 

wanprestasi adalah bahwa pihak yang dimaksud dapat dijatuhi 

sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan 

risiko, denda, dan membayar biaya perkara.
90
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Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa 

ganti rugi yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam 

bentuk uang. Namun, perkembangan pemikiran para ahli 

hukum dan yurisprudensi menginformasikan bahwa ganti rugi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil 

dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil ialah suatu 

kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan, 

sedangkan kerugian immaterial ialah suatu kerugian yang 

diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, misalnya rasa 

sakit, dan sebagainya.
91

 

Selain ganti rugi, biaya, dan bunga terdapat kategori lain 

yang dideskripsikan di dalam Ilmu Hukum, yaitu: 

1. Ganti rugi nominal. 

Ganti rugi nominal ialah ganti rugi berupa pemberian 

sejumlah uang secara nominal, meskipun kerugian tersebut 

sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang atau bisa jadi 

memang secara materiil tidak ada kerugian sama sekali. 

2. Ganti rugi penghukuman. 

Ganti rugi penghukuman ialah ganti rugi dalam jumlah 

besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, 

ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si 

pelaku. 

3. Ganti rugi aktual. 

Ganti rugi aktual ialah ganti rugi yang didasarkan atas 

kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat 

dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiahnya. 

4. Ganti rugi campur aduk. 
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Ganti rugi campur aduk ialah variasi berbagai bentuk taktik 

yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan berusaha 

memperbesar haknya jika pihak debitur melakukan 

wanprestasi dan atau mengurangi, bahkan menghapuskan 

kewajibanya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak 

yang dilakukannya tersebut.
92

 
 

Praktik permintaan ganti rugi akibat adanya wanprestasi 

atas suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. 

Biasanya yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan ialah hal-

hal berikut: 

1. Ganti rugi saja 

2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi 

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi 

4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi 

5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.
93

 

Siapa pun pihak yang merasa dirugikan, baik oleh adanya 

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang 

diajukan oleh korban yang dirugikan ini diatur dalam peraturan 

warisan Belanda yang masih dipakai di Indonesia, yaitu HIR 

(Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg. (Rechtreglement voor 

de Buitengewesten). Kedua-dua sumber hukum ini masih 

dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata dan Pidana 

bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia, HIR 

                                                 
92

 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), hlm. 568. 

93
 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, hlm. 30. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 77 

untuk masyarakat Jawa dan Madura, sedangkan RBg. untuk 

masyarakat di luar Jawa dan Madura.  

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang 

digunakan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. 

Hukum acara perdata dapat didefinisikan sebagai peraturan 

hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya 

hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Dengan 

perkataan lain, hukum acara perdata ialah peraturan hukum 

yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan 

hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, hukum acara 

perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan 

hak, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan.
94

 

Hukum acara perdata dalam definisi Prof. R. Subekti, 

S.H., salah satu perumus hukum acara perdata, ialah rangkaian 

peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat 

atau rangkaian peraturan yang mengabdi pada hukum privat 

materiil. Definisi hukum acara perdata juga dirumuskan dalam 

Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata 

Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen 

Kehakiman Tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta yang 

menyebutkan bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang 

mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkannya atau 

dipertahankanya hukum perdata materiil.
95
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J. Penetapan Kadar dan Besaran Ganti Rugi 

Di dalam konsep fiqh, objek ganti rugi mestilah berupa 

harta yang ada, konkret, berharga, dan dibenarkan oleh syariat. 

Penetapan kadar dan besaran ganti rugi diserahkan kepada 

khalifah atau diwakilkan kepada qâdî. Apabila seorang qâdî 

telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar 

ganti rugi dengan besar sekian, maka keputusannya berlaku sah 

dan tidak dapat dicabut kembali.
96

  

Pasca putusan, ketika pihak terhukum ternyata tidak 

mampu membayar ganti rugi, maka hal ini tidak bisa diganti 

dengan pemenjaraan dan tidak pula diganti dengan 

pengampunan. Artinya, ganti rugi tetap harus dibayarkan meski 

dengan sisa harta atau benda yang dimiliki oleh orang yang 

harus membayar ganti rugi. Pembayaran diambil dari harta 

benda tersebut hingga sampai batas dan kadar yang 

memungkinkan dengan ketetapan qâdî. Jika ternyata sudah 

tidak ada lagi harta benda yang dimiliki oleh terhukum, maka 

ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian diambil ganti 

rugi darinya dan diserahkan kepada qâdî untuk diberikan 

kepada korban yang telah dirugikan.
97

 

Dilihat dari segi penetapan ganti rugi pada perbuatan 

melawan hukum, ada beberapa istilah yang digunakan dalam 

proses penetapannya, yaitu: 

1. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh 

seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum 

berunsurkan kesengajaan, tetapi tidak sampai menimbulkan 

kerugian yang nyata bagi korban berupa sejumlah nominal 
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tertentu kepada si korban sesuai dengan rasa keadilan tanpa 

menghitung berapa kerugian yang sebenarnya. 

2. Ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi atas 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang 

kepada korban sebesar kerugian yang dialaminya. 

3. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah 

besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.
98

 

 

K. Mitigasi Risiko atau Antisipasi Potensi Ganti Rugi 

Dalam kaidah fiqh disebutkan agar jangan sampai ada 

bahaya atau yang membahayakan. Oleh karena itu, fiqh 

menegaskan bahwa bahaya itu harus ditiadakan (lâ darar wa lâ 

dirâr, al-darar yuzâl). Untuk itu, semestinya diperlukan 

mitigasi dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi 

bahaya dan kerugian tersebut. Mitigasi antisipatif pengurangan 

risiko ini harus dilakukan sebelum sesuatu dilakukan, misalnya 

sebagaimana yang ditawarkan oleh Aris Anwaril Muttaqin 

melalui doktrin mitigasinya.
99

 

Doktrin mitigasi atau pengurangan celah kemungkinan 

terjadinya kerugian mengajarkan bahwa para korban perbuatan 

melawan hukum (kontrak) berkewajiban untuk mengurangi atau 

menghilangkan potensi ganti rugi yang mungkin akan 

dideritanya ketika ia dapat dan mampu untuk melakukannya. 

Kelalaian akan hal ini akan menyebabkan kerugian menjadi 

lebih besar dan haruslah dipikul sendiri oleh korban. 

Pemberlakuan doktrin mitigasi terhadap suatu ganti rugi ini 

didasari atas tiga teori dasar, yaitu:  

                                                 
98

 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 37. 

99
Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 34-35. 



 Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi • 80 

1. Teori kerugian yang dapat dielakan. Teori ini mengajarkan 

bahwa jika suatu kerugian dapat dielakan oleh pihak yang 

terkena kerugian, maka kerugian tersebut mesti dielakan 

dan pantas membebankan kewajiban untuk mengelakan 

kepada pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.  

2. Teori menghitungkan keuntungan. Menurut teori ini, jika 

seseorang yang dirugikan mendapat keuntungan tertentu 

dari kejadian yang merugikannya, maka keuntungan 

tersebut mesti juga diperhitungkan dalam perhitungan ganti 

rugi, sehingga jumlah ganti rugi yang diberikan haruslah 

dikurangi dengan keuntungan yang diperoleh tersebut. 

3. Teori kelalaian kontribusi. Menurut teori ini jika seseorang 

dirugikan oleh suatu tindakan, tetapi sebenarnya dia sendiri 

ikut mengkontribusi sehingga terjadi wanprestasi, maka 

pihak pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat 

dimintai tanggung jawabnya secara hukum. Maka, dalam 

hal ini ia tidak mencegah terjadinya suatu kerugian, 

padahal mampu mencegahnya, hal tersebut sama saja 

dengan ikut berkontribusi terhadap kerugian tersebut.
100

 

Beberapa langkah dapat ditempuh dalam rangka 

mengantisipasi potensi kerugian tersebut, baik sebelum, saat, 

dan setelah terjadinya kerugian, yaitu: 

1. Menutup objek yang bakal mendatangkan kerugian (darar 

atau bahaya), misalnya memperbaiki dinding yang mau 

roboh; 

2. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali 

seperti semula selama masih memungkinkan atau 
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menggantinya dengan benda sejenis atau uang jika tidak 

memungkinkan; 

3. Permintaan kerelaan atas kerugian berupa hilangnya 

keuntungan atau kerugian yang belum pasti di masa akan 

datang atau kerugian immaterial kepada pihak yang 

dirugikan; 

4. Penundaan pembayaran apapun oleh orang yang mampu 

juga harus dikenai hukum ganti rugi yang didasarkan pada 

kerugian riil yang ditimbulkan oleh penundaan pembayaran 

atau akibat logis atas keterlambatan pembayaran 

tersebut.
101

 

 

L. Hikmah Diterapkannya Ganti Rugi 

Tujuan dari ganti rugi ialah al-Islâh (perdamaian dan 

perbaikan). Dengan demikian, pada dasarnya tujuan ini adalah 

untuk merealisasikan maslahah fardiyyah (hak-hak individu) 

dan untuk menciptakan perdamaian yang dilatari oleh kerugian 

yang timbul dari perbuatan melanggar hukum.
102

 Selain itu, 

tujuan diwujudkannya sanksi ganti rugi adalah damai. Oleh 

karena itu, seorang hakim tidak berkuasa menentukan ukuran 

ganti rugi kecuali dengan melihat kerugian yang dituntut oleh 

pihak yang dirugikan guna tercapainya kedamaian. Dasar tujuan 

sanksi ganti rugi semestinya untuk merealisasikan hak-hak 

individu dalam rangka menciptakan perdamaian akibat kerugian 

yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Dengan kata 

lain, ganti rugi tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian 
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atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang 

dirugikan. Prinsip utama ganti rugi itu adalah untuk perdamaian 

itu sendiri.
103

 

 

  

                                                 
103

 Aris Anwaril Muttaqin, Sistem Transaksi…, hlm. 38-39. 



Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi •83 

 

 

 

 
 

 
 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian di atas, kesimpulan dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Denda merupakan sanksi yang mesti diputuskan oleh 

hakim. Sanksi denda bisa beragam, salah satu bentuk 

sanksi denda ialah ganti rugi.  

2. Denda bisa ada pada kasus pidana (fine) dan perdata 

(penalty). Pada kasus pidana (qisâs) dan pelanggaran 

(jarîmah) terdapat denda dalam bentuk diyât, dam, dan 

ta„zîr. Pada kasus perdata terdapat denda dalam bentuk 

denda administrasi dan ekonomi. 

3. Denda dalam konteks ekonomi seringkali disebut dengan 

istilah ganti rugi atau kompensasi. Ganti rugi tersebut 

dalam penerapannya sangat tergantung apakah ia dalam 

konteks ta„wîd (penggantian), gharâmah (pembayaran 

tunggakan utang), atau dimân (penanggungan). 

4. Ketentuan dan kebijakan tentang denda dan ganti rugi 

tersebut secara fiqh dan perdata ternyata memiliki ruang 

untuk saling melengkapi dalam kajian hukum dan ekonomi. 
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B. Saran 

Membaca hasil kajian di atas, terdapat beberapa saran 

yang perlu disampaikan, yaitu: 

1. Pengkajian tentang denda dan ganti rugi, baik dalam fiqh 

maupun hukum perdata seringkali tumpang tindih. 

Implikasi dari tumpang tindih ini adalah terjadi kesalahan 

dan kekurangtepatan pada tataran penerapannya. Oleh 

karena itu,  para akademisi dituntut untuk menelaah ulang 

secara detail aplikasi fiqh denda dan ganti rugi pada 

penerapannya agar dijumpai satu titik konseptual yang 

selaras. 

2. Mendorong lembaga yang biasa menerapkan denda dan 

ganti rugi untuk terus mengevalusi praktik denda dan ganti 

rugi yang dijalankannya selama ini demi memenuhi 

ketaatan syariah (syariah complience). 

3. Menyeru para ulama yang duduk di majelis fatwa untuk 

sekali lagi meninjau ulang fatwa-fatwanya tentang denda 

dan ganti rugi atau yang relevan dengan itu untuk 

memenuhi standar teoretik dan perkembangan isu yang 

terus berubah seiring perkembangan modernitas. 
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