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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus first travel yang 

sempat mencuat beberapa tahun ke belakang. Pada kasus tersbeut, para 

jamaah yang menjadi korban penipuan merasa dirugikan karena harta 

benda mereka yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara. Hal 

ini dibuktikan dalam Putusan pada tingkat kasasi bernomor 

3096/K/Pid.Sus/2018.  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah putusan MA 

dalam barang bukti yang dirampas oleh negara mengandung maṣlaḥah 

mursalah atau tidak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library 

research). Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber sekunder dan 

melakukan penelaahan putusan secara deskriptif normatif.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perampasan 

harta untuk negara dalam putusan MA nomor 3096/K/Pid.Sus/2018 

tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Sebab, majelis 

hakim tidak mendahulukan kepentingan umum dengan mengabaikan 

asas keadilan restoratif. Selain itu, putusan tersebut mencederai hak-

hak para korban atas harta mereka. Putusan tersebut juga mengabaikan 

kewajiban menjaga kepemilikan sesama muslim, seperti tertera 

Ḍaruriyyatul Khams, yang mana salah satunya adalah menjaga 

kepemilikan harta sesama muslim. 

  

 

Kata kunci: perampasan harta, first travel, maṣlaḥah mursalah, 

penipuan. 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the first travel case which had 

stuck out in the past few years. In this case, the congregants who were 

victims of fraud felt aggrieved because their property as evidence was 

confiscated for the state. This is evidenced in the decision at the 

cassation level numbered 3096 / K / Pid.Sus / 2018. 

This research was conducted to see whether the Supreme Court 

decision in the evidence confiscated by the state contained maslahah 

mursalah or not. This type of research is qualitative research with 

library data collection techniques (library research). Researchers will 

collect various secondary sources and conduct a descriptive normative 

review of the decision. 

Based on the results of the analysis that has been carried out, 

the confiscation of assets for the state in the Supreme Court decision 

number 3096 / K / Pid.Sus / 2018 is not in accordance with the 

principle of benefit. This is because the panel of judges does not 

prioritize the public interest by ignoring the principle of restorative 

justice. In addition, this verdict violated the rights of the victims to their 

property. The ruling also ignores the obligation to maintain the 

ownership of fellow Muslims, as stated in the Ḍaruriyyatul Khams, one 

of which is to maintain the ownership of property of fellow Muslims. 

 

 

  

Keywords: confiscated, first travel, maṣlaḥah mursalah, fraud. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke 

dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud 

adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan 

transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Secara garis 

besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syim Sy es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ′ Apostrop ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berup 

atanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  fatḥah A A 

 

Kasrah I I 

 

ḍammah U U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

 

 ؘ

 ؘ
  ُ  
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 Contoh: 

kataba : كتب 

fa’ala : فعل 

żukira : ذكر 

Yażhabu : يذهب 

Su’ila : سعل 

Kaifa : كيف 

Haula : هول 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

اؘـــ  fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ĩ i dan garis di atas ـــ ي

 dhammah dan wau Ũ u dan garis di atas ـــ و
 

Contoh: 

qāla : قال 

ramā : رما 

qĩla : قيل 

Yaqūlu : يقول 

d. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) Ta marbuṭah hidup 

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah 

dan dhmamah,  transliterasinya adalah “t”. 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي

 fathah dan waw Au a dan u و
 ؘ

 ؘ

 ؘ
 ؘ
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2) Ta marbuṭah mati 

Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah itu di 

transliterasikan dengan ha “h”. 

Contoh: 

rauḍah al-atfâl  : روضة األطفل 

al-Madînah al-munawwarah : المدينة المنورة 

Ṭalḥah : طلحه 

e. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd  yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydîd, dalam 

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh: 

rabbanâ : ربّنا 

nazzala : نّزل 

al-birr :  ّالبر 

al-ḥajj :  ّالحج 

nu’ima : نّعم 
 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas kata sandang yang ikuti yang diikuti oleh huruf 

syamsiah dan kata 
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1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata  sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf  /i/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sempang. 

Contoh: 

ar-rajulu : الرجل 

as-sayyidatu : السيدة 

asy-syamsu : الشمس 

al-qalamu : القلم 

al-badî’u : البديع 

al-jalãlu : الجالل 
 

g. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengana 

postrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak 

ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

ta’khuźŭna : تأخذون 

an-nau’ : النوع 

sya’un : شيء 
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inna : إن 

umirtu : أمرت 

akala : أكل 

h. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik  fi’il (kata kerja), isim (kata 

benda) maupun harf, ditulis terpisah.  Hanya  kata-kata  tertentu  

yang  penulisnya  dengan  huruf  Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya: 

Contoh: 

wa innallaha lahua khairar-rãziqin  : وإن هللا لهو خير الرازقين 

wa innallaha lahua khairurziqin  : وإن هللا لهو خير الرازقين 

fa aufŭ al-kaila wa al-mîzãna  : فأوفوا الكيل والميزان 

fa auful-kaila wal-mizana  :فأوفوا الكيل والميزان 

Ibrãhimal-Khalîl  : إبراهم الخليل 

Ibrahimul-Khalil  : إبراهم الخليل 

bismillahi majrehã wa mursahã  : بسم هللا مجرها و مرسها 

walillãhi‘alan-nãsihijju al-baiti  : وهلل على الناس حخ البيت  

man istata’a ilaihi sabîla  : من استطاع إليه سبيال 

walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti  : وهلل على الناس حخ البيت 

manistata’a ilaihi sabila  :من استطاع إليه سبيال 

i. Huruf Kapital 

Meskipun  dalam   sistem  tulisan  Arab  huruf  kapital  tidak  

dikenal,  dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
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didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

Contoh: 

wa maMuhammadun illa rasŭl 

inna awwala baitin wudi’a linnasi lallãzî bi bakkata mubarakan 

syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur’ânu 

syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur’ãnu 

wa laqad ra’ãhu bil ufuq al-mubîn 

wa laqad ra’ãhu bil ufuqil-mubîn 

alhamdu lillãhi rabbil ‘ãlamin 

Pengguaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan. 

Contoh: 

Nasrun minallãhi wa fathun qarib 

Lillãhi al-amru jamî’an 

Lillãhi-amru jamî’an 

Wallãhu bikulli syaî’in ‘alîm  

j. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam ilmu tajwid. Kerena itu peresmian pedoman 

transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 

حيم الرالر حمن  هللا بسم   

 شرفا علي والسالم والصالة,  والدين الدنيا امر علي نستعين وبه, العلمين ب ر هلل الحمد

امابعد,  اجمعين واصحابه اله  وعلي وموالنا محمد , سيدنا والمرسلين االنبياء  
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K/PID.SUS/2018 KONSEP MASLAHAH MURSALAH  
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mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

First Travel merupakan salah satu agen perjalanan yang 

menawarkan paket liburan dalam negeri. Perusahaan ini dibangun pada 

2009 lalu oleh Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan. 

Setelah beberapa tahun beroperasi sebagai agen perjalanan dalam 

negeri, akhirnya mulai 2012 perusahaan ini menambah layanannya, 

yaitu dengan memunculkan promo paket umroh. Harga yang dipatok 

tergolong murah (Rp14,3 juta) untuk sekali perjalanan. Kemurahan ini 

membuat masyarakat tergiur dan akhirnya mendaftarkan diri sebagai 

nasabah. Hingga tahun 2017, First Travel telah memiliki puluhan ribu 

konsumen yang terdaftar.  

Memasuki tahun 2017 perjalanan bisnis First Travel menemui 

kebuntuan. Pada tahun tersebut, perusahaan ini sempat dibekukan oleh 

Satgas Waspada Investasi. Melansir Kompas.com (2019/11/17) 

Tongam L. Tobing, ketua satuan tugas tersebut menyatakan,  

"Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam 

menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha 

dan berpotensi merugikan masyarakat." 

 

Akhirnya, pada tahun yang sama, First Travel diadukan ke Pengadilan 

Negeri Depok atas dugaan penipuan dan penggelapan dana 63.000 

calon jemaah umroh.  

Pada persidangan di PN Depok, Andi Surachman dan Anniesa 

Hasibuan diputus bersalah. Bersama keduanya, Siti Nuraida Hasibuan 

alias Kiki turut terseret dalam jabatannya sebagai Direktur Keuangan 

First Travel. Berdasarkan putusan tersebut, Andi dan Anniesa dihukum 
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masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Keduanya juga 

diwajibkan membayar denda sebesar Rp10 milyar. Sedangkan Kiki 

dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp5 milyar.1  

Tak hanya mendakwa tersangka, PN Depok juga turut 

memutuskan barang-barang hasil sitaan. PN Depok dalam putusannya 

menyebut bahwa barang hasil sitaan akan dirampas oleh negara, dan 

beberapa lainnya dikembalikan kepada korban.  

Putusan perampasan barang bukti ini membuat Jaksa Penuntut 

Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, 

Hakim Agung Eddy Army, Hakim Margono, dan Hakim Andi Samsan 

Nganro. Ketiganya memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh 

Jaksa. Putusan ini dikeluarkan 31 Januari 2019 dengan nomor 3096 

K/Pid.Sus/2018. Otomatis, para jamaah harus gigit jari karena putusan 

ini tidak akan mengembalikan kerugian yang mereka dapat.  

Putusan MA tersebut kemudian mengundang berbagai tanggapan. 

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah 

menyayangkan putusan MA tersebut. Sebab, pihaknya telah 

mengupayakan pengembalian hak konsumen First Travel yang 

dijadikan barang bukti. Berikut pernyataannya melansir situs Hukum 

Online.2 

“Keputusan tentang kasus First Travel sudah inkracht sehingga 

pihak Kejaksaan diminta untuk mengeksekusi keputusan yang 

ada dan menyiapkan perangkat hukum dan sistem administrasi 

                                                           
1 Nur Rohmi Aida. First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan, Hingga 

Akhirnya Tumbang. https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-

travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all. Diakses 2 

Juli 2020 

2 Fitri Novia Heriani, Aida Mardatillah. Polemik Putusan MA dalam Kasus 

First Travel. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-

putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?. Diakses 2 Juli 2020 

https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all
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yang memadai bekerjasama dengan Kementerian Agama dan 

pemangku kepentingan lainnya dengan membagikan uang hasil 

sitaannya kepada konsumen secara proporsional sebagai 

pemulihan hak konsumen dan bukti bahwa negara hadir,”  

 

Ardiyanto juga menyatakan bahwa BPKN bersama Kementerian 

Agama telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja 

Sama untuk membentuk satgas demi mencari jalan tengah. 

Penandatanganan ini turut dihadiri oleh delapan pejabat eselon I dari 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sendiri.  

Di sisi lain, Komisi Yudisial menilai putusan MA mengenai 

barang bukti tersebut tidaklah menyalahi hukum, baik norma maupun 

etika. Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus mendukung apa yang dilakukan 

oleh Hakim Agung. Menurutnya, Hakim Agung telah bersifat normatif, 

dan tidak menyalahi undang-undang. Namun, Jaja memberi catatan 

tentang putusan hakim. Berikut kutipan tulisan dalam situs Hukum 

Online tentang komentar Jaja Ahmad Jayus.3  

“Dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana 

pencucian uang (TPPU), kata Jaja, disebutkan bahwa apabila 

pidana TPPU terbukti, aset yang menjadi barang bukti harus 

dikembalikan atau disita oleh Negara. Oleh karena itu, 

keputusan yang diambil oleh hakim secara hukum tidak dapat 

disalahkan. Meskipun demikian, kata Jaja, seharusnya hakim 

berani melakukan terobosan dengan melihat fakta-fakta yang 

ada. 

                                                           
3 Fitri Novia Heriani, Aida Mardatillah. Polemik Putusan MA dalam Kasus 

First Travel. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-

putusan-ma-dalam-kasus-first-travel?. Diakses 2 Juli 2020 
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Menurutnya, aset yang disita bukanlah uang negara, 

melainkan uang rakyat sehingga sudah semestinya 

dikembalikan kepada rakyat. Dalam hal ini, jemaah yang 

menjadi korban. Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta 

dilakukan karena kasus yang awalnya perdata, kemudian 

berubah menjadi pidana.” 

 

Pasca putusan ini, beberapa jamaah korban First Travel 

mengajukan gugatan perdata ke PN Depok sebagai usaha untuk 

mendapatkan kembali harta mereka yang dirampas negara. Terdapat 

lima orang yang mengajukan gugatan, yakni Anny Suhartaty, Ira 

Faizah, Devi Kusrini, Zuherial, dan Ario Tedjo dengan kuasa Riesqi 

Rahmadiansyah. Namun, usaha ini gagal, sebab hakim menolak berkas 

gugatan yang dinilai cacat secara formil.4  

Penulis memilih untuk meneliti perkara putusan dari maslahah 

mursalah dengan sebab kompleksnya problematika yang muncul 

dewasa ini maka penerapan hukum islam harus berlandaskan syara' dan 

semangat islam yang bersifat raḥmatan lil 'ălamĭn dan ṣalih likulli 

zamān wal makān. Apakah putusan tersebut bertentangan dengan 

semangat keadilan dan kesejahtraan dalam maqaṣid syari'ah  atau tidak. 

Maka hemat penulis putusan Mahkamah Agung di atas akan selaras 

jika di bedah dalam perspektif maṣlaḥah mursalah. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
4 Andrian Pratama Taher. Sidang Putusan Perdata First Travel Dibacakan 

Hari Ini di PN Depok. https://tirto.id/sidang-putusan-perdata-first-travel-dibacakan-

hari-ini-di-pn-depok-emEU. Diakses 2 Juli 2020 

https://tirto.id/sidang-putusan-perdata-first-travel-dibacakan-hari-ini-di-pn-depok-emEU
https://tirto.id/sidang-putusan-perdata-first-travel-dibacakan-hari-ini-di-pn-depok-emEU
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“Bagaimana penjelasan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 

dalam perspektif maslahah mursalah Najmuddin Aṭ-ṭūfi ?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penjelasan mengenai Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 

dalam perspektif maṣlaḥah mursalah  Najmuddin Aṭ-ṭūfi. 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan 

adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat secara teoretis: sebagai sumbangsih untuk ilmu 

pengetahuan tentang maslahah maṣlaḥah mursalah  Najmuddin 

Aṭ-ṭūfi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai 

tambahan khazanah keilmuan di bidang hukum tatanegara.  

b. Manfaat secara praktik: hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi tolok ukur dan pembelajaran bagi pejabat hukum 

khususnya hakim  untuk memberlakukan putusan yang tepat dan 

demi kemaslahatan semua pihak.  

 

D. Telaah Pustaka 
 

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan 

penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik berbentuk buku, jurnal, 

makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap 

penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut : 
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Pertama, penelitian dengan judul : “Konsep maṣlaḥah mursalah  

Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin Aṭ-

ṭūfi”. Penelitian ini bersifat deskriptif tentang pendapat Najmuddin Aṭ-

ṭūfi yang lebih mementingkan maṣlaḥah mursalah ketimbang nash 

dalam penetapan hukum Islam. Hanya saja, Najmuddin Aṭ-ṭūfi 

menekankan penetepan hukum Islam pada kasus muamalah saja, 

sedangkan perkara ibadah merupakan ketetapan dari Allah yang sudah 

tidak bisa ditawar. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada variabelnya. 

Kedua, penelitian tentang : “Analisis Maṣlaḥah Mursalah 

Terhadap Perlindungan Konsumen Deposito Menurut Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah mengandung 

suatu kemaslahatan yang hakiki, merupakan kepentingan umum serta 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan menjadikan peraturan 

tersebut telah memenuhi syarat sebagai maslahah mursalah. Penelitian 

ini berbeda dalam objek kajian. Maṣlaḥah Mursalah Dalam Isu-Isu 

Kontemporer”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana maṣlaḥah 

mursalah konsep maṣlaḥah mursalah diterapkan dalam meyelesaikan 

isu-isu kontemporer. Penelitian ini membuktikan bahwa konsep 

maṣlaḥah mursalah yang erat kaitannya dengan hukum Islam bersifat 

elastis dan dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Perbedaan 

dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang digunakan. 

Keempat, penelitian yang berjudul “Analisa Putusan mahkamah 

Agung No. 2263/K/PDT/2015 Terkait Pembangunan Hotel The Rayja 
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di Kota Batu Menurut Prinsip Kemaslahatan dalam Fiqh Lingkungan”. 

Penelitian ini menitikberatkan analisis putusan MA yang mengabulkan 

pembangunan Hotel Rayja. Padahal, dalam pembangunannya, Hotel 

Rayja tidak memperhatikan aspek lingkungan sama sekali. 

Pembangunan hotel itu sendiri terletak di kawasan sempadan air, yang 

berpotensi menutup sumber mata air bagi masyarakat di sekitranya. 

Penelitian ini menemukan bahwa putusan MA tidak sesuai dengan teori 

perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian tersebut serupa dengan yang akan diteliti. Hanya saja, 

variabelnya berbeda. Bila penelitian di atas mengulik tentang putusan 

MA tentang pembangunan Hotel Rayja, maka penulis mengulik tentang 

putusan MA yang berkaitan dengan perampasan harta sitaan kasus First 

Travel oleh negara.  

Kelima, penelitian yang berjudul Analisis Terhadap Putusan 

Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran 

Lingkungan. Analisis ini berupa deskriptif dengan teknik studi 

kepustaaan. Putusan MA yang diapakai yaitu putusan MA Nomor 

1288/K/P/Pid/2000. Putusan ini berisi pemidanaan terdakwa 

pencemaran lingkungan di Semarang, yang sebelumnya divonis bebas 

oleh PN Semarang.  

Pada penelitian ini, didapati bahwa hakim di PN Semarang dalam 

memberikan putusannya tidak berdasarkan Undang-undang atau 

mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, MA 

memutuskan untuk memidanakan terdakwa. Penelitian ini mirip dengan 

yang akan dilakukan oleh peneliti, hanya saja metode analisisnya 

berbeda. Peneliti memilih menggunakan metode analisis dengan teori 

maṣlaḥah mursalah, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 

maṣlaḥah mursalah atau dasar keislaman sebagai pisau analisisnya.  
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E. Kerangka Teoretik 

 

Untuk melakukan kajian hukum Islam, ulama beberapa 

mempertimbangkan metode maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah mursalah    

merupakan salah satu metode kajian hukum yang mampu memberikan 

solusi dalam persoalan. Nabi sendiri beberapa kali diriwayatkan 

melakukan proses maṣlaḥah mursalah dalam menyikapi persoalan 

umat. Salah satu yang populer adalah kisah pemindahan pecahan Hajar 

Aswad pada zaman Nabi. Maṣlaḥah mursalah yang dilakukan Nabi ini 

terbukti membuat semua pihak puas dengan keputusan tersebut. 

Sepeninggal Nabi Muhammad Shollallahu Aalaihi Wasallam, 

hukum islam mengalami banyak tantangan. Berkembangnya budaya 

dan teknologi karena perubahan sosial yang terjadi secara kontinyu 

membuat persoalan di kalangan umat semakin kompleks. Dinamika 

kehidupan terus berganti turut memunculkan persoalan rumit yang 

belum sempat terjadi di masa kenabian. Hal ini membutuhkan 

penalaran dan ijtihad para ulama terhadap nas, yaitu Alqur’an dan 

haditṣ-hadiṣ Nabi.  

Najmuddin Aṭ-ṭūfi, menjelaskan bahwa maṣlaḥah mursalah perlu 

dilakukan. Hanya saja, Ia berpendapat bahwa maslahat hanya berlaku 

dalam pengambilan keputusan di bidang muamalah.5 Najmuddin 

mengemukakan bahwa ibadah mahḍah merupakan hak prerogatif dari 

Allah, dan tidak dapat ditawar lagi keabsahannya. Akan tetapi, perkara 

di kehidupan sehari-hari masih bisa dianalisis lebih mendalam dengan 

atau tanpa merujuk pada nash, baik Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.  

                                                           
5 Abdul Hamid. 2015. Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-

Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah. AL-‘ADALAH, 

Vol. XII No. 4 Hal. 736 
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Solusi penyelesaian dalam bentuk ijtihad merupakan proses 

berfikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam 

dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum yaitu Alquran dan 

hadiṣ, agar dapat ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang 

muncul di tengah-tengah ummat. 

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode penetapan 

hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta 

memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad, sahabat, tabi’in, dan para ulama (mujtahid). Meskipun 

sebagian ulama tidak menerima metode istinbaṭ ini, pada dasarnya 

mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang 

sangat ketat. 

Hal pokok yang mendasari teori Maslahat Aṭ-Ṭūfi adalah kaidah 

“lâ ḍarâra wa lâ ḍirâra” artinya “tidak memudaratkan diri sendiri dan 

tidak memudaratkan orang lain”. Najmuddin Aṭ-Ṭūfi membangun 

konsep maṣlaḥah mursalah ke dalam empat prinsip sebagai berikut:6 

“Pertama, akal bebas menentukan kemaslahatan dan 

kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalah dan adat. Untuk 

menentukan suatu kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal. 

Pendirian Aṭ-Ṭūfi    bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu 

mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang 

pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, Aṭ-Ṭūfi membatasi 

kemandirian akal itu dalam bidang muamalah dan adat istiadat, dan ia 

melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas, Maslahat atau mafsadat 

pada kedua bidang itu. Pandangan ini bertolak belakang dengan 

                                                           
6 Abdul Hamid. 2015. Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-

Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah. AL-‘ADALAH, 

Vol. XII No. 4 Hal. 736-737 
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mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun Maslahat dan 

kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, Maslahat itu harus 

mendapatkan justifikasi dari nas atau ijmâ‘, baik bentuk, sifat maupun 

jenisnya.  

Kedua, sebagai kelanjutan dari pendapatnya pertama di atas, Aṭ-

Ṭūfi    berpendapat bahwa maslahat merupakan dalil syar‘î mandiri 

yang kehujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya 

tergantung pada akal semata. Dengan demikian, Maslahat merupakan 

dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk 

kehujjahan Maslahat tidak diperlukan dalil pendukung, karena 

Maslahat itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi Aṭ-Ṭūfi , 

untuk menyatakan sesuatu itu maslahat atas dasar adat-istiadat dan 

eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nas. 

Ketiga, Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan 

adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (mahḍah) dan ukuran-

ukuran yang ditetapkan syara’, seperti shalat ẓuhur empat rakaat, puasa 

ramaḍan selama satu bulan, dan ṫawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak 

termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan 

hak Allah semata. Bagi Aṭ-Ṭūfi, maslahat ditetapkan sebagai dalil 

syara’ hanya dalam aspek muamalah (hubungan sosial) dan adat-

istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, maslahat tidak 

dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nas dan Ijmâ‘-lah 

yang dijadikan referensi harus diikuti.  

Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan Aṭ-Ṭūfi ibadah 

merupakan hak preogratif Allah. Karenanya, tidak mungkin 

mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar 

penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan 
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muamalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan maslahat 

kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadat Allah 

lebih mengetahui, dan karenanya harus mengikuti nas dan ijma‘ dalam 

bidang ini, sedangkan masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih 

mengetahui maslahatnya selama tidak bertentangan dengan nas dan 

ijma‘. 

Keempat, Maslahat merupakan dalil syara’ paling kuat. Oleh 

sebab itu, Aṭ-Ṭūfi juga menyatakan apabila nas dan Ijma‘ bertentangan 

dengan maslahat, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan 

(takhsîs) dan perincian (bayân) nas tersebut. Dalam pandangan Aṭ-Ṭūfi 

secara mutlak Maslahat itu merupakan dalil syara’ yang terkuat. Bagi 

Aṭ-Ṭūfi, maslahat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya 

nas dan ijmâ‘, juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijmâ‘ 

ketika terjadi pertentangan antara keduanya.  

Pengutamaan maslahat atas nas dan ijmâ‘ tersebut Aṭ-Ṭūfi 

lakukan dengan cara bayân dan takhsîs; bukan dengan cara 

mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana 

mendahulukan sunnah atas Alquran dengan cara bayân. Hal demikian 

Aṭ-Ṭūfi lakukan karena dalam pandangannya, di mana maslahat itu 

bersumber dari sabda Nabi Saw.: “tidak memudaratkan dan tidak 

dimudaratkan”. Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini 

ditempuh baik nas itu qaṭ‘î dalam sanad dan matan-nya atau ẓannî 

keduanya. Untuk mendukung keempat azas atau prinsip maslahat 

tersebut, Aṭ-Ṭūfi mengemukakan alasan-alasan nas baik secara global 

maupun secara rinci. Inilah beberapa pokok-pokok pikiran konstruksi 

maslahat dalam pemikiran al-Thûfî.” 
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Hasbi Umar (Purwanto, 2018) menerangkan definisi tentang 

maṣlaḥah mursalah sebagai berikut: 

“Maṣlaḥah mursalah adalah kajian hukum  dengan 

mempertimbangakan aspek kemaslahatan serta menghindari 

kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara 

ekplisit dalam al-Qur’an, akan tetapi masih terjangkau oleh 

prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-

Qur’an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukan norma 

hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa 

hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan 

karena sesuai dengan kecenderungan syara’ dalam penetapan 

hukum Islam.”7 

 

F. Metode Penelitian 
 

1. Jenis dan Sifat penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian 

kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara 

mengumpulkan bahan riset di perpustakaan dan kemudian 

mempelajarinya. Perpustakaan yang dimaksud bisa perpustakaan 

luring maupun daring.  

Peneliti akan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan 

dengan subjek yang akan diteliti. Baik itu buku, karya ilmiah, artikel 

internet, dan literatur-literatur lain tentang maṣlaḥah mursalah. 

Kemudian literatur-literatur tersebut akan dipelajari dan ditelaah, 

lalu ditarik kesimpulannya selaras dengan tujuan penelitian. 

Peneliti akan mengungkap masalah dalam putusan MA Nomor 

3096 K/Pid.Sus/2018 menggunakan perspektif maslahah mursalah 

                                                           
7 Purwanto. 2018. Konsep Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum 

Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro 
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Najmuddin At-Thufi secara apa adanya. Oleh karena itu, penelitian 

yang akan dilakukan bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang 

bersifat deskriptif lebih mengarah ke penyingkapan fakta, dan 

terbatas pada usaha dalam menguak suatu masalah dan keadaanya 

sebagaimana adanya.  

2. Sumber Data  

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. 

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Skripsi, tesis. 

Adapun di dalam sumber data sekunder itu ada beberapa jenis 

bahan hukumnya. Yaitu antara lain: 

a. Bahan Primer  

Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan 

primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari buku-buku dan sumber pokok yang paling utama.  

Sementara, data yang diperoleh adalah dokumen Putusan MA 

Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, buku karya Najmuddin Aṭ-Ṭūfi 

yang berjudul “Risalah Fi Ar-Ri’ayah Al-Maṣlahah” serta buku 

karya Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Berut yang 

berjudul “Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan 

Sosial”. Tidak menutup kemungkinan sumber data primer ini 

akan bertambah seiring berjalannya penelitian.  

b. Bahan Sekunder  

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan humum primer, dalam penelitian ini buku-buku 

yang digunakan adalah terjemah Hadis Rasul, terjemah imam 
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Mazhab, buku fiqih, makalah, jurnal dan artikel berita yang terbit 

di portal berita daring Kompas.com, Tirto.id, dan 

HukumOnline.com.  

c. Bahan Tersier  

Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari 

kamus-kamus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis tertarik untuk membahas putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3096 perkara pidana khusus, terkonsentrasi pada keputusan 

perampasan barang bukti oleh negara dilihat dari perspektif maṣlaḥah 

mursalah. Putusan yang menuai pro dan kontra menjadi perhatian 

penulis. Penulis akan mencoba menelaah maṣlaḥah mursalah dari 

putusan MA tersebut, menggunakan kacamata teori maṣlaḥah mursalah 

Najmuddin Aṭ-Ṭūfi. Termasuk keadilan yang tercipta dari putusan 

tersebut, apakah menguntungkan jemaah First Travel yang jelas-jelas 

menjadi korban penipuan dan penggelapan dana tersebut? 

Sehingga penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan 

menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji, artinya dari 

penjelasan tentang maṣlaḥah mursalah dalam penetapan hukum Islam, 

baik dari pengertian, serta data-data lain yang mencakup tentang 

konsep maṣlaḥah mursalah, syarat-syarat memperoleh dan prosedur 

pelaksanaan pemberiannya dan nantinya akan dikaitkan kepada 

pemikiran Najmuddin Aṭ-Ṭūfi, bagaimana hukumnya. Lalu mengkaji, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data yang didapat. 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan membagi menjadi 

5 bab. Dengan penjabaran sebagai berikut: 
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Bab I  memuat pendahuluan. Pada bab ini, peneliti akan 

menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian 

yang akan diterapkan, serta istematika pembahasan yang akan diteliti.  

Bab II memuat gambaran umum maslahah mursalah Najmuddin 

Aṭ-Ṭūfi. Pada bab ini, peneliti akan mencoba membagi menjadi tiga 

sub bab lain, yaitu teori maṣlaḥah mursalah, pengembangan teori 

maṣlaḥah mursalah dan maṣlaḥah mursalah Najmuddin Aṭ-Ṭūfi. 

Bab III, adalah bab yang berisi gambaran umum putusan MA 

Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Peneliti akan membagi 5 sub bab yaitu, 

putusan pengadilan, tindak pidana, penyelengaraan peradilan, 

mekanisme penjatuhan putusan oleh hukum dan putusan MA Nomor 

3096 K/Pid.Sus/2018. 

Bab IV¸ memuat tentang hasil analisis putusan MA Nomor 3096 

K/Pid.Sus/2018. Peneliti membahas analisis maṣlaḥah mursalah dalam 

putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. 

Bab V, merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat simpulkan pertama,  

putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang terapkan sudah sesuai 

dengan UU yaitu merampas sejumlah barang bukti hasil tindak pidana 

kasus First Travel. Implementasinya telah mengikuti prosedur hasil 

musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota dan  Panitera Pengganti. 

Namun dalam putusan diterapkan pada sidang kasasi mengandung 

mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat . 

Kedua,  Dalam kasus first travel, memenjarakan terdakwa saja 

belum cukup. Hingga kini, para korban penipuan masih menuntut 

keadilan buat mereka, yaitu mengembalikan harta yang telah dirampas 

oleh negara. hukum sepatutnya melindungi masyarakat itu sendiri. bila 

sebuah hukum mengandung mafsadat yang lebih besar ketimbang 

maslahat, maka hukum tersebut tidak dapat diberlakukan. Terdapat 

nash yang menentang maslahah dalam putusan MA tersebut, yakni 

kewajiban menjaga harta sesama muslim dan perintah Allah kepada 

hakim untuk berlaku seadil-adilnya.  

 

B. Saran 

Bagi MA diharapkan dapat lebih teliti dalam mengambil sebuah 

keputusan, karena dampak positif dan negatif tergantung dari putusan 

ahir dari MA . Hukum seharusnya  memberikan keadilan bagi publik 

(general detterence) dan keadilan bagi pelaku (special detterence) harus 

menjadi prioritas utama dalam mengadili suatu perkara. 
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Bagi korban atau bagi masyaraakat indonesia hendaknya lebih 

selektif dalam memilih biro travel umroh maupun haji. 

Masyarakat harus hati-hati, jangan hanya tergiur panawaran 

harga murah. Sebab, belum tentu penawaran tersebut 

menguntungkan masyarakat, justru bisa merugikan, seperti tidak bisa 

berangkat umroh dan haji. 
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