
Jual Beli Wafa  
 
Yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni kapan penjual 
mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Disebut 
sebagai jual beli wafa (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi 
hak si penjual, yakni me-ngembalikan barangnya, kalau si pembeli mengembalikan uang 
bayarannya.  
 
 

Selayang Pandang Sejarah Jual Beli Wafa  
 
Bentuk jual beli ini terjadi pertama kali di Bukhara dan Balkh pada awal abad ke lima hijriyah. 
Yang menjadi pemicunya adalah karena kebanyakan orang yang berharta tidak mau 
meminjamkan uangnya secara baik, sementara mereka merasa berat melakukan riba, di sisi lain 
orang banyak amat membutuhkan harta. Oleh sebab itu, mereka mencari jalan keluar yang 
mereka anggap dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.  
 
Manfaat bagi penjual karena bisa mendapatkan uang yang dia inginkan tanpa harus dengan 
terpaksa menjual barang mati yang bisa jadi dia niatkan secara keras agar tidak keluar dari 
kepemilikannya.  
 
Manfaat bagi pembeli sehingga dapat mengembangkan har-tanya, jauh dari lingkaran perbuatan 
riba yang terang-terangan.  
 
 

Proses Transaksi Jual Beli Wafa  
 
Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung improvisasi berbagai macam hukum jual beli 
dan berbagai hukum pegadaian.  
 
Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misal-nya si pembeli boleh memanfaatkan 
barang dagangannya penggu-naan dan pemanfaatan yang benar. Ia bisa menggunakannya 
untuk diri sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa izin si penjual.  
 
Jual beli itu juga mengandung hukum-hukum pegadaian, se-perti tidak adanya hak pembeli 
untuk mengkonsumsi barang dagangan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. 
Barang itu juga tidak bisa dipakai untuk syuf’ah, dan biaya pera-watannya atas penjual di 
samping pembeli juga harus menjaga komitmen untuk mengembalikan barang itu bila si penjual 
telah mengembalikan uang pembayarannya.  
 
 

Hukum Wafa  
 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli wafa ini.  

 Ada di antara ulama yang menganggapnya sebagai jual beli yang sah, karena dibutuhkan. 
Kebutuhan kadang bisa me-nempati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi darurat.  

 Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai pega-daian yang sah, sehingga 
hukum-hukum pegadaian berlaku di dalamnya.  



 Di antara ulama ada juga yang menganggapnya sebagai jual beli yang rusak, karena 
adanya syarat saling mengembalikan.  

 Ada juga di antara ulama yang memandangnya sebagai jual beli model baru yang 
menggabungkan antara jual beli sah, jual beli rusak dan pegadaian. Namun tetap dianggap 
sebagai jual beli yang disyariatkan karena dibutuhkan. 

 
Yang benar, bahwa jual beli semacam itu tidak dibenarkan, karena tujuan yang sebenarnya 
adalah riba, yakni dengan cara memberikan uang untuk dibayar secara tertunda, sementara fasi-
litas penggunaan barang yang digunakan dalam perjanjian dan sejenisnya adalah keuntungannya. 
Namun sebutan sebagai jual beli pelunasan atau jual beli amanah tidak lepas dari jual beli sepeti 
itu karena yang dilihat adalah hakikat dan tujuan sesung-guhnya dari jual beli tersebut, bukan 
bentuk aplikatif dan tam-pilan lahiriahnya saja.  
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Sejenis jual beli yang mereka perlihatkan yang 
disebut jual beli amanah yang dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikem-
balikan pembayaran si penjual, barang juga dikembalikan, adalah jual beli batil menurut 
kesepakatan para imam, baik dengan per-syaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau 
melalui kesepa-katan sebelum akad. Itu pendapat yang tepat daripada ulama". 
 
Sumber : Tulisan Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi;  
http://www.alsofwah.or.id/  
 
 
 


