TAKYIIF FIQHIY DEPOSIT UANG DI GO-PAY:
Sebelum menjelaskan hukum boleh/tidaknya, halal/haramnya transaksi GO-PAY perlu
dijelaskan hakikat deposit uang di GO-PAY menurut tinjauan fiqh.
Wallahu A’lam, menurut hemat penulis deposit ini dapat disamakan hukumnya
dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan
dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang
dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.
Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke
dalam salah satu bentuk  bai’ istijrar, ia berkata,
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ﺎن َوَﻟ ْﻢ َﯾُﻘ ْﻞ ﻓِﻲ ِاﻻ ْﺑِﺘﺪَا ِء
ٍ  َو َﺟ َﻌ َﻞ َﯾﺄ ُﺧ ُﺬ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ُﻛ ﱠﻞ َﯾ ْﻮ ٍم َﺧ ْﻤ َﺴ َﺔ أَ ْﻣَﻨ،َوَﻟ ْﻮ أَ ْﻋ َﻄﺎ ُه اﻟ ﱠﺪ َرا ِﻫ َﻢ
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َ  َوﻫ... :ُﻗْﻠﺖ
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ً ﺎن َﺛ َﻤُﻨ ُﻪ َﻣ ْﻌُﻠ
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ِﺠ َﻬ َﺎﻟ ِﺔ ﱠ
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ً َﺛ َﻤُﻨ ُﻪ َﻣ ْﺠ ُﻬ
اﻷ ْﺧ ِﺬ َﻻ َﯾ ْﻨ َﻌِﻘ ُﺪ َﺑﯿ ًْﻌﺎ ِﺑ ﱠ
ﺼ ﱠﺮ َف ﻓِﯿ ِﻪ
ِ ﺎﻟﺘ َﻌ
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َ  َﻓِﺈ َذا َﺗ،اﻟﺜ َﻤ ِﻦ
ِ
ﺼ ﱡﺮ ِف ﻓِﯿ ِﻪ َﻋَﻠﻰ َو ْﺟ ِﻪ ﱠ
ﺿﺎ ُه ِﺑﺎﻟ ﱠﺪ ْﻓﻊ َوِﺑ ﱠ
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ﯾﺾ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻟ ْﻢ
ُ ْاﻵ ِﺧ ُﺬ َوَﻗ ْﺪ َدَﻓ َﻌ ُﻪ ْاﻟَﺒﯿ
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ِ
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َ َ  َوإِ ْن َﻛ،َﯾ ْﻨ َﻌﻘ ِْﺪ َﺑﯿ ًْﻌﺎ
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ﻮن
َ ِﻤﺎ َﻋﻠ ِْﻤ َﺖ ِﻣ ْﻦ أَ ﱠن ْاﻟَﺒﯿ
َ ْﻊ ﻟ
ِ ﺎن َﻋﻠﻰ ِﻧﱠﯿ ِﺔ اﻟَﺒﯿ
ْ
ْ
َ ِﯿﻤِﺘ ِﻪ َﻓِﺈ َذا َﺗ َﻮاَﻓَﻘﺎ َﻋَﻠﻰ َﺷ ْﻲ ٍء َﺑﺪ
ِﯿﻤ ِﺔ
َ َل ْاﻟ ِﻤ ْﺜ ِﻞ أَ ْو ْاﻟﻘ
َ ﻮن ِﺑ ِﻤ ْﺜِﻠ ِﻪ أَ ْو ِﺑﻘ
ِ ض اﻟ َﻤ ْﻀ ُﻤ
ِ َﺷِﺒﯿ َﻪ اﻟَﻘ ْﺮ
ِﻣ ُﺔ ْاﻵ ِﺧ ِﺬ
َﺑ ِﺮَﺋ ْﺖ ذ ﱠ

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia
mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak
mengatakan, “saya beli darimu…5 item setiap harinya ”
Aku berkata,” Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya
seperti roti dan daging. Adapun jka harganya tidak diketahui pada saat mengambil
barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas.
Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual
telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka
sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk
melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja.
Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad Qardh (dimana penitip
uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia
1
menjamin uang atau barang dengan
 semisalnya atau senilainya .

Berdasarkan takyiif yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat
disamakan dengan qardh maka dalam kasus GO-PAY bahwa khusus pengguna jasa
GO-JEK yang membayar jasa dengan GO-PAY mendapat potongan harga maka ini
adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh
(pemberi pinjaman) dan dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi
pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba.
Materi terdapat dalam buku HHMK cetakan 15
Halaman 279 - 281
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Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid IV, hal 516.

