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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta telah dikenal pada masa kekhalifahan Islam. Hal ini dapat dilihat

dari tindakan tegas para hakim ataupun khalifah kepada para penyair yang

menyadur tanpa izin hasil karya syair milik orang lain. Bahkan banyak ‘ulama

yang memiliki karangan khusus mengenai syair-syair yang merupakan hasil

saduran dari karya orang lain, diantaranya adalah kitab Al-Ibanah karya Al-

Amidi yang memuat syair-syair bajakan Al-Mutanabbi serta kitab Al-Hujjah

yang memuat syair bajakan Ibnu Hujjah.

Dalam Literatur Islam memang tidak dikenal Hak Cipta, sehingga tidak ada

seorang atau pihak manapun yang bisa menjiplak atau mencontek penemuan

tersebut kecuali dengan izin penemu aslinya, karena memang sejak dahulu kala,

para ilmuwan Islam belajar dan berkarya bukan untuk memperjuangkan haknya

sebagai penemu atau sebagai ilmuwan. Akan tetapi, beliau-beliau semua berkarya

karena memang sebuah ketaatan dan ketundukan kepada Allah swt. yang telah

menganugerahkan akal dan pikiran untuk mereka bertafakkur. 

Dan hasil pemikiran yang telah diberikan oleh Allah tersebut, entah itu

berupa buku, barang atau sejenisnya, semuanya itu mereka dedikasikan untuk

kemaslahatan ummat. Dan manusia setelahnya bebas memakai serta mengambil

manfaat dari apa yang telah dihasilkan tanpa harus membayar kepada si penemu

sepeser pun. Dan memang para Ilmuwan muslim itu tidak mengharapkan semua
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hal-hal yang bersifat materialistik. Yang mereka kejar hanyalah Ridho Allah

semata dan penerimaan Allah atas apa yang telah mereka kerjakan semua.

(Ahmad Zarkasih, 2013:2)

Imam Bukhori tidak pernah meminta royalti kepada setiap penerbit dan

percetakan yang menyebarkan hadits-hadits shohih yang telah beliau kumpulkan

selama bertahun-tahun, dan sudah tentu beliau tidak mendapatkan hal itu.

Ibnu Al-Haitham, sang ilmuwan Optik juga tidak pernah sekalipun

meminta royalti dan penghargaan kepada para produsen kamera. Karena

beliaulah yang pertama kali tercatat sebagai penemu kamera. 

Istilah dari Hak Kekayaan Intelektual, ada 3 kata kunci dari istilah tersebut,

yaitu : Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

a. Hak yang berarti kepemilikan, kewenangan, serta kekuasaan untuk berbuat

sesuatu menurut hukum

b. Kekayaan berarti sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun

dijual.

c. Kekayaan Intelektual berarti kekayaan atas segala produksi kecerdasan

daya pikir manusia, bisa berbentuk Teknologi, Seni, Sastra, Karikatur, dan

sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak Kebendaan, hak atas suatu

benda yang bersumber yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil dari pekerjaan

rasio manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai

Intelektualitas. HKI ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif. Suatu

kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum
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dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam

menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomis.

Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya

intelektual berupa : Pengetahuan, Sastra, Teknologi, dimana dalam

mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, serta pikiran.

Adanya pengorbanan tadi menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai.

Apalagi ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai

ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya

intelektual. (Budi Agus Riswandi, 2004: 31). Sehingga HAKI adalah hak untuk

menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual dari orang

yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan

dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk

pengharagaan atas kreativitas intelektualnya tersebut, negara memberikan hak

eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang

sah dimana pemegang hak tersebut berhak melarang orang lain tanpa

persetujuannya untuk memperdagagangkan atau memakai hak tersebut dalam

segala bentuk dan cara. (Ismail, 2005:11)

Dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2003, Hak Cipta dipandang sebagai salah

satu huquq maaliyah (hak kekayaan)yang layak mendapatkan perlindungan

hukum serta segala bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan hak cipta

hukumnya haram.

Mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali

berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan orisinal dan manfaat tergolong harta
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berharga sebagaimana benda dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara’.

(Fathi ad-Duraini, 1984:20)

Dikarenakan dikategorikan sebagai maal (harta), maka hak cipta dapat

dijadikan sebagai objek akad baik akad Mu’awwadoh (komersial) maupun

akadTabarru’at (non-komersial), serta dapat diwarisi dan diwakafkan. Menurut

Para Jumhur ‘Ulama Fiqh selain Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta adalah :

كُلُّ مَالَهُ قِيْمَةُ يَلْزَمُ مَتْلَفُهُ بِضَمَانِهِ

“ Segala sesuatu yang bernilai, dan mengharuskan adanya jaminan bila 

terjadi kerusakan”. (Wahbah az-Zuhaili, 1989:40)

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap hal yang bernilai dan

mengandung manfaat adalah harta. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kegunaan dari benda yang tampak seperti mendiami rumah, mengenakan 

pakaian, dsb. (Rachmat Syafei, 2004:22).

Di Indonesia, pendafaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi

pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan

dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pendaftaran. Namun

demikian, bukti pendaftaran hak cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di

pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. (Junus,

2003 : 52). Oleh karena itu, banyak pemegang hak cipta di Indonesia yang

berbondong-bondong mendaftarkan karya ciptaannya baik itu berupa Buku,

Lagu, Seni musik, dan sebagainya, demi terjaganya kepentingan moral dan

ekonomi pemegang hak cipta itu sendiri.
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GusMus Teraphy, adalah Komunitas Terapis Legal berbadan hukum di

bawah binaan Yayasan Nursunda GusMus berdasarkan kutipan akta notaris no.16

tahun 2014 tentang Anggaran Dasar Yayasan Nursunda GusMus serta dibawah

Perkumpulan Ahli Terapi komplementer Komprehensif Indonesia (PATTKI)

berdasarkan akta notaris nomor 22 tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga

PATTKI dan Surat Keputusan Kemenhumkam RI nomor AHU-

0031830.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

PATTKI. (Wawancara, 28 Juli 2017)

Komunitas ini didirikan langsung oleh Agus Muslim selaku penemu dan

pencipta metode pengobatan GusMus, dan sudah mendapatkan pengakuan dari

dunia Internasional dan Kementrian Kesehatan RI sebagai metode pengobatan

tradisional yang efektif dan efisien dalam mengobati penyakit, dengan Standart

Operational Procedure (SOP) yang merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan

RI nomor 1076 Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan

Tradisional. (Wawancara, 28 Juli 2017)

Seiring dengan berjalannya waktu, komunitas ini berkembang hingga

jumlah anggotanya mencapai ribuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari

sistem pembelajaran terapi tersebut dibuat secara bersanad atau turun temurun.

Artinya, Pak Agus Muslim ini tidak mengajarkan metode GusMus ini secara

langsung kepada seluruh anggota komunitas GusMus Teraphy ini. Misalkan,

Beliau memiliki 20 murid dan ke 20 Murid beliau punya murid dan begitupun

selanjutnya.
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Pada komunitas GusMus Teraphy terdapat 3 pilar yang menjadi ruh dari

komunitas yakni : Koordinasi, Patuh, dan Komitmen. Dari ketiga pilar tersebut

terdapat suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk diteliti yakni Komitmen,

sebab komitmen yang dimaksud adalah semacam passive income atau royalti

yang didapat oleh seorang tutor/guru dari penghasilan bersih praktek jasa terapi

jaringan dibawah tutor atau muridnya dikalikan 10 persen. Dan komitmen atau

passive income ini tentu saja sampai kepada Bapak Agus Muslim sebagai

Pencipta metode GusMus dan pendiri Komunitas GusMus Therapy.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan  di atas, bahwa status 

dari  passive income semacam ini apakah dibolehkan dalam Islam mengingat 

bapak  Agus Muslim sebagai pemegang hak cipta metode pengobatan GusMus 

ini mengambil sebagian keuntungan dari anggota komunitasnya. Oleh sebab itu, 

peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Landasan Hukum Praktek Pengobatan Tradisional 

Komunitas GusMus Teraphy ?

2. Bagaimana Mekanisme Passive Income yang diterapkan pada Komunitas 

GusMus Teraphy?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Passive 

Income  pada Komunitas GusMus Teraphy ?
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Landasan Hukum  Praktek Pengobatan Tradisional pada

komunitas GusMus Therapy.

2. Untuk mengetahui Mekanisme Passive Income yang diterapkan pada

Komunitas GusMus Teraphy.

3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem

Passive Income pada komunitas GusMus Therapy.

D.  Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi diri pribadi

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan besar

pada ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu hukum terutama di bidang

Hukum Ekonomi Syariah bagi masyarakat dan mahasiswa yang erat kaitannya

dengan hak cipta dan juga dapat menarik minat mahasiswa muamalah untuk

melakukan penelitian yang berhubungan dengan haq al-ibtikar atau hak cipta.

2. Secara Praktis
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Kegunaan praktis yaitu sebagai masukan ataupun saran bagi komunitas

GusMus terapi agar mengkaji kembali sistem passive income atau royalti sebesar

10%  yang selama ini diterapkan.

E.  Studi Terdahulu

Dalam melakukan penulisan yang berkenaan dengan dengan haq al-ibtikar

dan mencegah adanya unsur Plagiasi pada penelitian ini, peneliti melakukan

Tinjauan Pustaka terhadap beberapa skripsi terdahulu dan Jurnal terakreditasi

yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya : 

1. Pada tahun 2008, Malikul Hakim, Jurusan Perbandingan Madzhab dan

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

menulis skripsi yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia

tentang Hak Cipta”, membahas tentang Pentingnya Fatwa MUI

tentang Hak Cipta serta Dasar Hukum dan Metode Istinbath yang

digunakan dalam menetapkan hukum berkaitan dengan Hak Cipta.

2. Pada tahun 2011, Ali Santosa, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati menulis skripsi yang berjudul

“Fatwa MUI tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hubungannya dengan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang

nomor 30 tahun 2000” membahas mengenai Analisis Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual menurut Fatwa MUI tahun 2005 dan UU

no.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam perspektif Fiqh

Mu’amalah
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3. Pada Tahun 2013, M.Musyaffa, Dosen STAIN Al-Falah Jayapura,

menulis jurnal yang dimuat Al-Iqtishod yang berjudul: “Kekayaan

Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal ini membahas

Fenomena Kekayaan Intelektual melihat dari Sisi Ekonomi Islam tanpa

mengabaikan sisi Hukum Islam nya. Sebab kebutuhan perlindungan

terhadap HAKI sebenarnya timbul dari kebutuhan masyarakat itu

sendiri, dan HAKI menjadi sesuatu hal yang sangat berharga dan bisa

menjadi salah satu faktor produksi yakni Modal.

F.  Kerangka Pemikiran

Untuk mendukung penelahaan yang lebih integral seperti halnya yang

dikemukakan pada latar belakang masalah, penulis berusaha untuk melakukan

penelitian lebih awal terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi

terhadap topik permasalahan yang diteliti.

Diantara karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan

penelitian lebih lanjut, yakni Hasbi as-Siddieqy dalam bukunya yang berjudul

Pengantar Fiqh Muamalah, telah menuliskan bahwa selain hak Syakhsi dan hak

‘Aini, beliau juga mengakui adanya hak ‘adabi atau dalam istilah sekarang yakni

haqq al-ibtikar (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara’ seperti hak cipta suatu

benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak karangan ini dimiliki

oleh si pengarang yang tidak boleh dijiplak oleh orang lain. Oleh karena itu

dikatakan oleh Hasbi, bahwa hak itu ada tiga, yaitu :hak ‘aini, hak syakhsi dan

hak adabi. (Hasbi as-Siddieqy, 1974:114)
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Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul Masail Fiqhiyyah, juga

mengatakan bahwa hak cipta merupakan hak milik pribadi yang mana agama

melarang keras orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi,

baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis. Demikian pula

dalam menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang kecuali

dengan izin penulisnya atau penerbit yang diberikan hak untuk menerbitkannya.

(Masjfuk Zuhdi, 1997 : 212)

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalah sebagai

berikut:(Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 15)

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah rasul.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur

paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan

menghindarkan madharat dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan; mengindari

penganiayaan; menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam

kesempitan. 

Apabila kita amati lebih lanjut unsur yang terpenting dalam haqq al-ibtikar

(hak cipta) disini adalah permasalahan hak milik dan harta. Menurut para Fuqaha

harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur ‘ainiyah dan unsur ‘urf. Unsur ‘aniyah

ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a’yan). Manfaat sebuah
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rumah yang dipelihara manusia tidak dapat disebut harta, tapi termasuk milik

atau hak.

Unsur ‘Urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh atau

sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan

manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat ma’nawiyah. (Hendi

Suhendi, 2008:11)

Adapun teori-teori yang berkenaaan dengan hak milik terdapat beberapa

ayat al-quran maupun hadits yang menjelaskan tentang hak milik, diantaranya :

◌ُهللا◌َ و◌ِض◌ْألر◌ْا◌َ و◌ِموت◌ّ◌َ الس◌ُك◌ْل◌ُ م◌ِله◌ّل◌ِول

◌ٌر◌ْي◌ِد◌َ ق◌ٍء◌ْي◌َ ش◌ّ◌ِل◌ُى ك◌َل◌َع

“Kepunyaan Allah segala yang ada di Langit dan Bumi. Dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Ali-Imran [3] : 189)

◌ِه◌ِل◌ْو◌ُس◌َر◌َ و◌ِهللا◌ِا ب◌ْو◌ُن◌ِام◌َء

◌ْم◌ُك◌َل◌َع◌َا ج◌ّ◌َم◌ِم◌ْو◌ُق◌ِف◌ْأن◌َو

◌َن◌ْي◌ِذ◌ّ◌َ . فاال◌ِه◌ْي◌ِ ف◌َن◌ْي◌ِف◌َل◌ْخ◌َت◌ْس◌ّ◌ُم

◌ٌر◌ْ أج◌ْم◌ُه◌َا ل◌ْو◌ُق◌َف◌ْأن◌َ و◌ْم◌ُك◌ْن◌ِا م◌ْو◌ُن◌َام◌َء

م◌ْري◌َك

“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah

sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka

orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari

hartanya, bagi nya pahala yang besar.” (Q.S Al-Hadid [57] : 7)
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Ayat diatas mengandung makna bahwa manusia diperintahkan Allah agar

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang sempurna salah

satunya dengan cara menggunakan dan menafkahkan harta dalam rangka

memenuhi ketaatan kepada Allah swt. Maka beruntunglah orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah swt. Dari situ Allah memberikan petunjuk

kepada manusia bahwa harta yang dikuasai tidak digunakan untuk memperkaya

diri melainkan dibelanjakan harta tersebut pada jalan yang benar yakni Fi

Sabilillah, sebab seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini mutlak hanya

milik Allah swt. 

Adapun hadits-hadits nabi yang menyebutkan bahwa hak milik perorangan 

harus dihormati dan dilindungi keselamatannya :

◌ٌام◌َر◌َ ح◌ِم◌ِل◌ْس◌ُلم◌ْى ا◌َل◌َ ع◌ُم◌ِل◌ْس◌ُ م◌ّ◌ُل◌ُك

◌ُه◌ُض◌َر◌َع◌َ و◌ُه◌ُ مال◌َ و◌ُه◌ُام◌َد

Artinya :“Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan 

penghasilannya” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Konsekuensi logis dari ayat-ayat al-Quran maupun hadits di atas adalah

sebagai berikut :

1. Pemilik atas segala sesuatu yang ada di alam dunia ini adalah mutlak milik

Allah SWT. Sedangkan manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh

hak Allah sehinga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya

untuk bersedekah.

2. Manusia memiliki harta benda atas pemberian kuasa dari Allah SWT

sebagai pemilik mutlak.
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3. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran

bersama, pengaturannya dapat diatur oleh masyarakat.

4. Hak milik perorangan diakui, dihormati dan dilindungi keselamatannya,

dan boleh digunakan untuk umum dengan syarat pemiliknya memperoleh

imbalan yang wajar.

Disamping diperhatikannya kepentingan umum, kepentingan pribadi juga

diperhatikan, berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi

selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat.

2. Karena pemilikan manfaat berhubungan serta dengan hartanya, maka

pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain,

misalkan dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya.

3. Pada dasarnya, kepemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.

Berkenaan dengan Passive Income Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa nomor 76 tahun 2009 tentang

Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dalam pasal kedua

(ketentuan hukum) ayat 7 disebutkan bahwa :

“Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara

reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.

Sedangkan yang dimaksud dalam produk jasa dalam fatwa tersebut adalah

setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan yang dimanfaatkan oleh

konsumen. Dalam hal ini komunitas GusMus Teraphy bergerak di bidang jasa

terapi pengobatan tradisional komplementer.
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Sistem Passive Income yang biasanya diterapkan pada bisnis jaringan

biasanya menggunakan akad Ju’alah sebab dalam ju’alah income yang didapat

seorang upline dari downline bergantung pada prestasi/hasil kerja yang dicapai

oleh seorang downline, dan waktu penyerahan imbalan nya tidak ditentukan.

Oleh sebab itu Fatwa DSN-MUI no.75 tahun 2009 tentang Pedoman Penjualan

Langsung  Berjenjang Syariah (PLBS) salah satunya berpedoman pada Fatwa

no.62 tahun 2007 tentang Ju’alah. 

Secara bahasa kata Ju’alah berasal dari kata al-jul’u yang berarti upah.

Ja’altu lahu jul’an yang artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu Faris

menyatakan bahwa al-jul’u, al-ja’alah, dan al-ja’ilah berarti sesuatu yang

diberikan kepada seseorang karena suatu pekerjaan yang ia lakukan. (Abdullah,

2004:415)

Ju’alah dalam muamalah islami dibolehkan sebagaimana pendapat para

jumhur ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri :

:◌ِن◌ْي◌َف◌َر◌ّ◌َ الط◌َن◌ِ م◌ٌة◌َز◌ِاُئ◌َ ج◌ُة◌َال◌َع◌ُلج◌ْا◌َو

...◌ُه◌َ ل◌ِل◌ْو◌ُع◌ْج◌َلم◌ْ ا◌ُف◌َر◌َط◌َ و◌ِل◌ِاع◌َلج◌ْ ا◌ُف◌َر◌َط

ا◌ًض◌َو◌ِ ع◌ِف◌ّ◌ُر◌َص◌ّ◌َ الت◌ِق◌َل◌ْط◌ُ م◌ُام◌َز◌ِت◌ْ إل◌َي◌ِه◌َو

◌ٍل◌ْو◌ُه◌ْج◌َ م◌ْ أو◌ٍن◌ّ◌َي◌َع◌ُ م◌ِل◌َم◌َى ع◌َل◌َا ع◌ًم◌ْو◌ُل◌ْع◌َم

◌ِه◌ِر◌ْي◌َ غ◌ْ أو◌ٍن◌ّ◌َي◌َع◌ُم◌ِل

“Ju’alah boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak ja’il (pihak pertama yang

menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak

maj’ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan

pihak pertama)…, (Ju’alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk
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memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada

orang tertentu atau tidak tertentu.”

Dalam konsep haq al-ibtikar atau yang lebih dikenal dengan hak cipta

terdapat prinsip hak yang disebut hak ekonomi (economic rights). Hak ekonomi

merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau dapat dinilai

dengan uang. Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh Pemilik hak

untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Berarti hak cipta memungkinkan pemilik

hak (Mubtakir) mendapatkan keuntungan berupa royalti yang menjadi passive

income bagi pemilik hak itu sendiri dari kreativitas kemampuan daya pikir

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang memiliki manfaat serta

berguna dalam menunjang kehidupan umat manusia.

Hubungan Ju’alah, Haq al-Ibtikar dan Fatwa DSN-MUI no.75 tentang

pedoman PLBS dengan passive income diringkas melalui bagan berikut.

Gambar 1.1 Hubungan passive income dengan Haq Ibtikar, Ju’alah serta

Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman PLBS.

Atas dasar teori Haq Ibtikar milik dalam pandangan Fiqh Mu’amalah serta

Fatwa DSN-MUI tentang pedoman PLBS yang mengacu pada akad Ju’alah maka

sistem passive income pada komunitas GusMus Therapy ini dapat diketahui

hukumnya secara jelas dan dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukumnya.

Created by D
emo ve

rsi
on of P

DF C
onve

rt



16

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kegiatan atau

langkah-langkah menuju pemecahan masalah dalam rangka mencari suatu

jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan. Begitupun dalam penelitian

ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metodologi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian

Deskriptif Analitis yakni merupakan suatu metode yang digunakan untuk

menggambarkan objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul dan

membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2009:29). Metode

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian dimana pada pelaksanaannya

peneliti melakukan pengumpulan data dan menggambarkan data sesuai dengan

kenyataan di lapangan. Data yang diperoleh tidak ditambah ataupun dikurangi,

namun setelah data dikumpulkan, dilakukan pemecahan masalah terhadap

berbagai persoalan yang muncul dalam penelitian.

Alasan penggunaan metode ini didasarkan pada pendapat Winarno

Surakhmad (1985:40) yang mengatakan bahwa metode deskriptif analitis

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah–masalah yang ada pada masa-

masa sekarang artinya pada masa-masa aktual.

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian

dianalisis sesuai kebutuhan.
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2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Kediaman Bapak Agus Muslim, MGMT di

Linggar Bebedahan RT 04 RW 09 Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek

darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak,

atau proses sesuatu. (Suharsimi Arikunto, 1998:114)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer

dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer adalah sumber data yang berhubungan langsung

dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni wawancara langsung

kepada bapak Agus Muslim, MGMT sebagai pemegang hak cipta metode

GusMus dan wawancara kepada anggota komunitas minimal  tiga orang.

b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber data lain yang menunjang

data-data primer, yaitu literatur yang berkaitan dengan penelitian ini berupa

sumber bacaan, catatan, jurnal, surat kabar, yang terkait dengan masalah

yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpul data

pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang
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diteliti, dan metode yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview), yaitu dengan mengumpulkan data dari informan

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada

Responden yang telah ditentukan, yakni kepada anggota komunitas  (3

orang);  dan bapak Agus Muslim sebagai narasumber utama dalam

penelitian ini.

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan sesuai dengan variabel dalam suatu rumusan masalah, dimana

peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap komunitas

GusMus Teraphy baik melalui pelatihan maupun seminar yang diadakan

tiga bulan sekali.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini melakukan analisis data menggunakan pendekatan

kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah:

a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu sumber primer

maupun sekunder.

b. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Memahami data yang diperoleh dari objek penelitian ataupun dari data

penunjang lainnya.

d. Menganalisis data-data yang sudah terkumpul.
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e. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan

memperhatikan kerangka pemikiran.  (Cik Hasan Bisri, 2001:60)
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