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A. Pengertian Ijarah 

Ijarah (إجارة) dalam bahasa Arab diambil dari kata ujrah (أجرة) yang bermakna 
upah atau imbalan. Dalam istilah fiqih ijarah adalah transaksi yang memperjual-
belikan manfaat baik berupa hak guna suatu benda atau pekerjaan. Berbeda 
dengan akad bai’ (بيع) di mana objek akadnya adalah benda (‘ain), dalam akad 
ijarah yang menjadi objek akadnya adalah manfaat yaitu hak guna benda atau 
pekerjaan/jasa. Dengan kata lain, objek ijarah terbagi dua: manfaat benda dan 
manfaat pekerjaan. 

Para ulama mendefiniskan ijarah sebagai berikut: 

 1عقد معاوضة عىل متليك منفعة بعوض

 
1 Kementerian Wakaf Kuwait, Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, jilid 1, h.   252 
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Akad pertukaran terhadap penyerahan kepemilikan suatu manfaat dengan imbalan. 

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, 
ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah 
tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari 
yang menyewakan kepada penyewa. 

Dalam akad ijarah terhadap manfaat benda, pihak yang menyewakan 
disebut muajjir, sedangkan akad ijarah terhadap jasa/pekerjaan, pihak penyedia 
jasa disebut ajir. Adapun pihak penyewa disebut musta’jir.  
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B. Landasan Hukum Ijarah 

Akad ijarah disyariatkan dan dibolehkan dalam syariat Islam lewat sejumlah 
dalil, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma para ulama. 

1. Al-Quran 

ِضُعوْإ َأْواَلَدُُكْ فاََل  ْ َأن تَْسََتْ ْن َأَردُّتم
ِ
آ  أ تَيُُْت ِب  ُجنَاحَ َوإ َذإ َسلَّْمُُت مَّ

ِ
َ َوإعْلَُموْإ َأنَّ عَلَْيُُكْ إ َُّقوْإ إّلله لَْمْعُروِف َوإت

 َ َ ِبَما تَْعَملُوَن ب  ِصير إّلله

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.. (QS. 
Al-Baqarah : 233) 

ُن قََسْمنَا بَيََْنُم مَّ  هَِك ََنْ َة َرب نَْيا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت  َأُُهْ يَْقِسُموَن َرْْحَ ََتُْم ِِف إلَْحَياِة إدلم ِعيش َ
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َمُعونَ ِلَيتَِّخَذ بَْعُضهُم  ا ََيْ مَّ هَِك َخْير مهِ ِرًّيا َوَرْْحَُت َرب  بَْعًضا ُُسْ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf : 32) 

2. As-Sunnah 

Sedangkan dalil tentang akad sewa juga disebutkan dalam sunnah 
nabawiyah, di antaranya : 

 
ِ
ِ طَ عْ أَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ  ولُ سُ رَ  مَ جَ تَ حْ إ  هُ رَ جْ أَ  هُ مَ جَ ي حَ ى إّلَّ

Dari Ibn Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah (berbekam) dan 
memberikan orang yang melakukannya upah atas kerjanya. (HR. Bukhari) 
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ُهُ ق ُرُ عُ ُفُ يأُ ُنُ أأُُلُأبُ ق ُأُه ُرُأجُ أأُُي ُأجُ واُالُأطُ عُ اُ 
Dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Berikan pekerja itu upahnya sebelum 
kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah) 

تَآَْجرَ  تَْوََف ِمنُْه َولَْم يُعْ  ثاََلثَةر َأََن َخْصُمهُْم يَْوَم إلِْقيَاَمِة َوعَدَّ ِمَْنُْم َرُجاًل إس ْ  ِطِه َأْجَرهُ َأِجًيإ فَاس ْ

Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah 
seorang yang menyewa jasa orang lain tetapi tidak mau membayar upahnya. (HR. 
Bukhari). 
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C. Ketentuan Akad Ijarah 

1. Terkait Pelaku Akad 

Pelaku akad yaitu penyewa dan pemberi sewa harus memenuhi dua syarat 
yaitu memiliki ahliyyah dan wilayah. Ahliyyah artinya sama-sama cakap hukum 
untuk melaksanakan akad secara syariah yaitu berakal dan baligh. Wilayah 
artinya memiliki kekuasaan dan kewenangan atas manfaat bagi muajjir/ajir dan 
kewenangan atas ujrah bagi musta’jir (wilayah) 

2. Terkait Ijab Kabul 

Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh 
Muajjir/Ajir dan Musta’jir. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, 
isyarat, dan perbuatan/Tindakan (selain mazhab Syafi’i). Ijab kabul menjadi 
syarat dalam terlaksananya akad, sebab ia menjadi pertanda bahwa kedua belah 
pihak sama-sama ridha. 
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3. Terkait Manfaat 

Ketentuan dalam objek akad ijarah yaitu manfaat (hak guna benda atau jasa) 
adalah sebagai berikut: 

1) Yang menjadi objek akadnya adalah hak guna benda bukan bendanya. 
‘ain atau benda tidak berpindah kepemilikan, akan tetapi hak gunanya 
yang diperjual-belikan selama jangka waktu tertentu. Hal ini yang 
menjadi pembeda akad ijarah dengan akad bai’, dalam akad bai’ yang 
berpindah kepemilikannya adalah ‘ain atau bendanya sedangkan dalam 
akad ijarah hanya manfaat atau hak gunanya saja. Sedangkan bendanya 
tetap menjadi milik orang yang menyewakan. 

2) Manfaat/jasa yang diperjual-belikan adalah manfaat dan jasa yang halal 
secara syara’. Tidak diperbolehkan menjual manfaat/jasa yang haram. 
Seperti jasa kurir narkoba, jasa perdukunan, perzinahan dan lain-lain. 
Atau menyewakan kamar hotel untuk prostitusi, menyewakan tempat 
untuk berjudi, mabuk-mabukan dan sebagainya. 
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3) Manfaat barang/jasa dapat digunakan dan dinikmati oleh penyewa. 
Oleh karenanya tidak boleh menyewakan barang rusak, hewan yang 
kabur, dan lain-lain. Begitu pun tidak boleh menjual jasa/pekerjaan 
yang tidak dapat dipenuhi seperti jasa mengajar dari orang yang tidak 
bisa mengajar, jasa menjahit dari orang yang cacat, jasa mengemudi dari 
orang yang tidak bisa mengemudi dan sebagainya. 

4) Jenis manfaat harus jelas dan diketahui sehingga tidak menimbulkan 
perselisihan di antara kedua belah pihak. Jika tidak, termasuk jual-beli 
gharar yang dilarang. Contohnya sewa rumah atau kos, harus jelas apa 
saja yang boleh digunakan oleh si penyewa, misalnya apakah air dan 
listrik sudah termasuk harga sewa atau belum dan lain sebagainya, 
semua itu harus dijelaskan dalam akad agar tidak berpotensi 
menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Begitu pun jika ijarah 
terkait dengan pekerjaan, job desk atau apa saja yang harus dikerjakan 
oleh si pekerja/penyedia jasa juga harus jelas dan tidak menimbulkan 
gharar. 
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5) Masa penyewaan manfaat/jasa juga harus jelas dan diketahui. Misalnya 
harga sewa rumah yang dibayarkan penyewa itu untuk satu bulan atau 
satu tahun dan sebagainya. adapun jumlah hari dalam sebulan yang 
berubah-rubah, kadang 30 hari, kadang 31 hari, kadang 28/29 hari, maka 
itu dianggap sebagai gharar ringan yang tidak diharamkan sebab telah 
dimaklumi adanya oleh kedua pihak. 

4. Terkait Ujrah 

Ujrah adalah imbalan atau bayaran atas manfaat atau jasa yang diterima oleh 
si penyewa. Terkait ujrah ini para ulama memberi syarat harus ma’lum (diketahui 
dengan jelas). Ujrah dalam akad ijarah hukumnya sama seperti tsaman (harga) 
dalam akad jual-beli (bai’). Tidak boleh menetapkan ujrah yang mengambang 
dan tidak jelas. Jika ujrah berupa uang, harus ditegaskan berapa nominalnya.  

Jika telah terjadi akad ijarah sementara ujrah belum ditentukan, maka 
seorang muajjir/ajir hanya berhak menerima ujrah al-mitsli (harga pasar) tidak 
boleh lebih. 
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Ibnu Qudamah dalam al-Mughni mengatakan:2 

  معاوضة،  عقد  ِف   عوض  لأنه  وذكل  خالفا؛   ذكل  ِف  نعمل  ال.  معلوما  كونه  إالإجارة   عوض  ِف   يشَتط

 يع إلب  ِف اكلمثن معلوما، يكون أأن  فوجب

Disyaratkan dalam upah akad ijarah harus diketahui (jelas). Kami tidak mengetahui 
adanya perbedaan dalam hal tersebut. Sebab, ujrah adalah ‘iwadh (imbalan) pada 
akad mu’awadhah, maka harus diketahui sebagaimana harga dalam akad jual-beli. 

Dalilnya, hadits Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berikut: 

َ ََلُ    َعْن َأِِب َسِعيٍد إلُْخْدِريهِ  َ ََنَىى َعْن إْسِتئَْجاِر إْلَِجِي َحَّتَّ يَُبَّيَّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ِ َصىلَّ إّللَّ َأنَّ َرُسوَل إّللَّ

 َأْجُرهُ 

 
2 Ibnu Qudamah, al-Mughni, jilid 5, h. 327 
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Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
menyewa pekerja hingga dijelaskan berapa upah yang akan ia terima. (H.R. Ahmad) 

Bolehkah menetapkan ujrah floating berdasarkan acuan tertentu? 

Biasanya, ini terjadi pada akad sewa yang berlangsung dalam kurun waktu 
yang lama. Misalnya sewa gedung selama 15 tahun di mana harga sewa dibagi 
menjadi tiga bagian. lima tahun pertama, ujrah ditetapkan dengan nominal 
tertentu yang fixed. Lalu di lima tahun kedua besaran ujrah diperbarui lagi 
disesuaikan dengan rate tertentu misalkan dengan mengacu pada suku bunga. 
Kemudian di lima tahun ketiga, ujrah diperbarui lagi menyesuaikan dengan 
suku bunga pada saat itu. 

Para ulama kontemporer dalam hal ini berbeda pendapat antara yang 
membolehkan dan mengharamkan. Berikut kutipan beberapa fatwa ulama 
kontemporer terkait masalah ini: 

Pertama, Fatwa No. 2/11 Nadwah al-Barakah ke-11 yang diadakan di 
Jeddah tanggal 1 Februari 1996 menyatakan akad seperti ini dibolehkan. Berikut 
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kutipan fatwanya: 

ذإ  إلأش ياء  عىل  إلوإردة  إالإجارة  عقد  ِف  بلأجرة  إلعمل  يتحقق»   موزعة  معلومة  مدة   عىل  إالتفاقُّت    إإ

  برشط   إلفَتإت«  بقية   عن  إملثل   أأجرة  وإعامتد  إلأوىل«  إلفَتة   عن  إلأجرة   مقدإر  حتديد   مع   فَتإت«   عىل

  إس تفادة   بقصد  وذكل  للزنإع«  فيه   جمال   ال  حبيث   معلوم  مبعيار  مرتبطة   أأو  منضبطة   إملثل  أأجرة   تكون  أأن

َ  من إملتعاقدين  . إلعقد مدة  لاكمل إللزوم  صفة إستبقاء  مع  إلأجرة مس توى تغيه

Ujrah pada akad ijarah terhadap manfaat benda dapat dianggap jelas dan diketahui 
pada saat terjadi kesepakatan terhadap jangka waktu tertentu yang dibagi menjadi 
beberapa termin dengan penentuan jumlah ujrah tertentu pada termin pertama lalu 
penetapan ujrah pada termin berikutnya mengacu pada ujrah al-mitsliy dengan syarat 
ujrah al-mitsliy itu harus terukur dan mengacu pada suatu acuan tertentu yang jelas 
dan tidak menimbulkan perselisihan. Yang demikian itu bermaksud agar kedua pihak 
dapat mengambil manfaat dari adanya perubahan (fluktuasi) ujrah tetapi akad ijarah 
tetap mengikat sampai masa akad selesai. 
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Kedua, Fatwa Majma’ Fiqih al-Islami dalam pertemuan ke-12 di Riyadh 
tanggal 23-28 September tahun 2000 menyatakan hukumnya boleh: 

  إالإجارة   عقد ِف  وإالتفاق إلأوىل  إلفَتة  عن  إلأجرة  مقدإر  حتديد  للأعيان  إلطويةل  إالإجارإت  ِف  َيوز »

  لك  بدء  عند  إملقدإر  معلومة  إلأجرة تصي أأن  يطةرش   معَّي«  مبؤرش  إلالحقة  إلفَتإت  أأجرة  ربط  عىل

 . فَتة

Dalam akad ijarah terhadap benda dalam jangka waktu yang lama diperbolehkan 
untuk menentukan jumlah ujrah tertentu pada termin pertama dan membuat 
kesepakatan dalam akad ijarah tersebut untuk mengaitkan penetapan ujrah pada 
termin-termin berikutnya pada suatu acuan tertentu. 

Ketiga, di dalam standar syariah AAOIFI juga dinyatakan kebolehannya: 

 .للطرفَّي معلومة طريقة أأي حبسب  متغيه  أأو اثبت ممبلغ إلأجرة تكون أأن ز َيو 
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Diperbolehkan menetapkan ujrah dengan nominal yang fixed atau berubah-rubah 
dengan cara/rumus yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak 

Keempat, lain halnya dengan fatwa-fatwa sebelumnya, Nazih Hammad 
berpendapat akad seperti ini tidak diperbolehkan secara syara’. Ia mengatakan 
bahwa adanya acuan tertentu dalam penetapan ujrah tidak mengubah unsur 
gharar dan jahalah di dalamnya. Menurutnya, besaran ujrah harus ditentukan 
secara pasti besaran dan angkanya pada saat akad tidak boleh mengambang 
meskipun ada acuan yang disepakati bersama, selama angkanya belum/tidak 
diketahui di awal, akadnya tidak sah.3 

 
3 Nazih Hammad, Hukm  ar-Rabth al-Qiyasi fi Ijarah al-A’yan bi Mua’sysyir Si’r al-Faidah, h. 21 
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D. Kewajiban Muajjir (Pihak yang Menyewakan) 

Seorang muajjir (orang yang menyewakan barang) atau ajir (penyedia jasa) 
memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1) Seorang muajjir wajib memastikan manfaat/jasa dapat dinikmati 
sebagaimana mestinya oleh pihak penyewa. Oleh karenanya jika dalam 
masa sewa terdapat kerusakan pada barang sewa yang bukan 
diakibatkan oleh kesalahan si penyewa, maka muajjir-lah yang 
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

2) Muajjir juga bertanggung jawab atas segala cacat atau kekurangan pada 
manfaat/jasa yang diberikan pada penyewa. Jika dalam pekerjaan yang 
dikerjakan oleh ajir ada kesalahan atau kekurangan yang tidak sesuai 
dengan perjanjian di awal, maka pihak penyewa berhak membatalkan 
akad ijarah (khiyar ‘aib). Sebagaimana khiyar aib berlaku dalam akad 
bai’, berlaku juga dalam akad ijarah. 
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E. Kewajiban Musta’jir (Pihak Penyewa) 

Sedangkan kewajiban seorang musta’jir dalam akad ijarah antara lain: 

1) Seorang musta’jir (penyewa) wajib membayar ujrah yang telah 
disepakati kepada muajjir/ajir.  

2) Penyewa wajib menggunakan barang sewa sesuai syarat yang telah 
disepakati atau sebagaimana mestinya sesuai kewajaran. Contohnya jika 
kos-kosan hanya disewakan untuk laki-laki, tidak boleh digunakan oleh 
perempuan. Atau sewa mobil untuk membawa penumpang, tidak boleh 
digunakan untuk bawa barang dan sebagainya. 
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F. Ijarah Maushufah Fi adz-Dzimmah 

 

Ijarah Maushufah fi Dzimmah (IMFD) adalah akad sewa-menyewa atas 
manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa (‘amal) yang pada saat akad 
hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). IMFD 
mirip dengan akad salam, hanya saja dalam akad salam yang menjadi objek 
akadnya adalah barang, sedangkan IMFD yang menjadi objek akadnya adalah 
manfaat barang atau jasa. 

Pada dasarnya, hukum dan ketentuan IMDF sama dengan akad ijarah biasa, 
hanya saja dalam hal pembayaran ujrah para ulama berbeda pendapat apakah 
harus kontan dibayar di muka atau boleh dihutang/dicicil. Mengingat jika 
merujuk pada akad salam, para ulama berpendapat bahwa pembayaran 
harganya harus dilakukan secara kontan untuk menghindari terjadinya jual-beli 
hutang dengan hutang. 
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1. Pendapat Pertama 

Ulama dari kalangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa ujrah 
dalam akad IMFD harus dibayar penuh di muka. Tidak boleh dihutang atau 
dicicil. Menurut mereka, ketentuan IMFD sama dengan akad salam. 

Imam asy-Syairazi dalam al-Muhadzdzab mengatakan:4 

جارة  لأن  مؤجةل  بآأجرة  َيز  مل  إّلمة  ِف  منفعة  عىل  إلعقد  اكن  فاإن  إلسمل  َيوز   وال  اكلسمل  إّلمة  ِف  ما  إإ

 إلسمل ِف َيوز  ال كم  إجمللس ِف  إلعوض يقبض  حَّت َيوز  وال إالإجارة فكذكل مؤجل بمثن

Jika akad terjadi pada manfaat fi dzimmah (IMFD) tidak boleh dengan ujrah yang 
ditangguhkan sebab IMFD hukumnya seperti salam. Sedangkan salam tidak boleh 
dengan pembayaran yang ditangguhkan begitu pun akad ijarah. Dan tidak boleh IMFD 
hingga terjadi serah-terima ujrah di majelis akad sebagaimana tidak boleh juga dalam 

 
4 Asy-Syairazi, al-Muhadzdzab, jilid 2, h. 252 
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akad salam. 

Ad-Dasuqi dalam asy-Syarh al-Kabir juga berpendapat sama:5 

ةِ   ِِف (  َمْضُمونَةٍ )  َمنَاِفعَ (  ِِف ) رِ   ِذمَّ تَآَْجْرتُكَ   إلُْمَؤجهِ تِك  ِِف   َكَذإ  ِفْعلِ   عىََل   اَكس ْ نْ   ِذمَّ لْتَهُ   ِشئْت   إإ   ِبنَْفِسك  ََعِ

ِملَِن   َأنْ   عىََل   َأوْ   ِبَغْيِك  َأوْ  هِك  عىََل   حَتْ تِلَْزإمِ   إْلَْجرِ   تَْعِجيلُ   فَيَِجُب   َكَذإ  ِلَبَلِ   َدَوإب يْنَ   إلتَّآِْخيِ   اِلس ْ يْنِ   إدلَّ  ِبدلَّ

تََّْيِ  َوتَْعِميَ  مَّ ِ  إّله

Pada akad ijarah dalam tanggungan muajjir (IMFD) seperti, “Aku sewa kamu untuk 
mengerjakan begini nanti. Kalau kamu mau boleh kerja sendiri atau dengan orang lain. 
Atau untuk membawaku di atas tungganganmu ke negeri ini.” Maka wajib hukumnya 
membayar ujrah secara kontan sebab jika ditangguhkan akan berakibat jual beli 
hutang dengan hutang. 

 
5 Ad-Dasuqi, asy-Syarh al-Kabir, jilid 4, h. 3 
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2. Pendapat Kedua 

Sedangkan pendapat kedua yaitu pendapat sebagian ulama dalam mazhab 
Hanbali berpendapat bahwa ujrah dalam IMFD jika menggunakan lafal salam, 
wajib dibayar di muka. Akan tetapi jika menggunakan lafal ijarah boleh 
ditangguhkan. 

Al-Buhuti dalam Syarh Muntaha al-Iradat menjelaskan:6 

نْ )
ِ
َجاَرةر (  َجَرْت   َوإ ةٍ   َمْوُصوٍف   عىََل   إإ ينَارَ   َهَذإ  َأْسلَْمُتك   كَ   َسملٍَ (  ِبلَْفظِ )  ِبِذمَّ ِ   ِصَفتُهُ   َعْبدٍ   َمنَْفَعةِ   ِِف   إدله

رُ  لَ َوقَبِ  َمثاًَل  َحائِطٍ ِلِبنَاءِ  َوَكَذإ َكَذإ   ِبَديْنٍ  َديْنٍ  بَْيعُ  يَِصحَّ  ِلئَالَّ  َعْقدٍ ( ِبَمْجِلِس  ُأْجَرةٍ  قَْبُض  ُإْعُتِبَ ) إلُْمَؤجهِ

ٍ   تَآِْجيلُ )  ُإْعُتِبَ (  وَ ) ىَل (  نَْفع ملَِ   َمْعلُومٍ   َأَجلٍ   إإ ملََ   َأنَّ   فََدلَّ   اَكلسَّ ِ   ِِف   يَُكونُ   إلسَّ نْ   اَكْلَْعَيانِ   إلَْمنَاِفع
ِ
  تَُكنْ   لَمْ   فَا

 .َذكِلَ  يُْعتََبْ  لَمْ  َسلََف  َواَل  َسملٍَ  ِبلَْفظِ

 
6 Al-Buhuti, Syarh Muntaha al-Iradat, jilid 2, h. 252 
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Jika terjadi akad ijarah maushufah fi adz-dzimmah dengan lafal salam seperti, “Aku 
akad salam-kan satu dinar ini untuk manfaat seorang budak yang sifatnya begini dan 
begini.” Atau untuk membangun dinding misalnya. Kemudian muajjir menerima maka 
serah-terima ujrah-nya harus di majelis akad supaya tidak menjadi jual-beli hutang 
dengan hutang. Dan diharuskan menangguhkan manfaat sampai jangka waktu yang 
ditentukan seperti salam. Maka ini menunjukkan bahwa salam yang terjadi pada 
manfaat hukumnya seperti salam pada barang. Tetapi jika tidak menggunakan lafal 
salam atau salaf, hal itu (membayar ujrah secara kontan) tidak menjadi pertimbangan 
(tidak diharuskan). 

Pendapat kedua inilah yang banyak dipilih oleh lembaga-lembaga fatwa 
kontemporer seperti standar syariah AAOIFI, Nadwah al-Barkah dan Dewan 
Syariah Bank Ar-Rajhi7 termasuk juga Dewan Syariah Nasional MUI. 

Dalam fatwa DSN No. 101 tahun 2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-

 
7 Abdul Baari, Hukm Ta’jil al-Ujrah fi Ijarah al-Maushuf fi adz-Dzimmah, h. 6 
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Maushufah Fi Al-Dzimmah dinyatakan dalam ketentuan terkait ujrah: 

1. Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang; 

2. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan 
berdasarkan kesepakatan; 

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai 
kesepakatan; dan 

4. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik 
pemberi sewa. 


