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BAB IV 

AKAD SEWA SPEEDBOAT DALAM FIQH MUAMALAH 

A. Mekanisme  Akad Sewa Menyewa Speedboat di Desa Mulya Agung 

Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin 

Adapun untuk mengetahui akad sewa speedboat dan pemilik speedboat di 

Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi 

Banyuasin, telah melakukan wawancara dengan penyewa speedboat dan  pemilik 

speedboat di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan 

Kabupaten Musi Banyuasin yaitu: 

 Salah seorang penyewa speedboat yang diwawancarai pada tanggal 16 

Maret 2015 bernama Heru. Menurut keterangannya bahwasanya akad yang 

dilakukan berlangsung sebagai berikut: pihak pemilik speedboat memberikan 

kendaraan speedboatnya kepada pihak penyewa, untuk dijadikan usaha jasa 

kendaraan speedboatnya. Ketentuannya adalah hak kepemilikan atas kendaraan 

speedboat berada di tangan pihak pemilik speedboat. Selain itu pihak penyewa 

harus menaggung Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan selama 

perjalanan menuju Daerah Karang Agung tengah ke Palembang. selanjutnya pihak 

penyewa menerima speedboat tersebut untuk dijadikan usaha jasa angkutannya.  

 Adapun pembagian hasil dari usahanya tersebut, yaitu pihak penyewa akan 

ditentukan untuk membayar setoran kepada pihak pemilik speedboat dari 

usahanya tersebut sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Dan 

selebihnya akan diberikan kepada pihak penyewa speedboat, namun yang menjadi 

permasalahan tidak selamanya pendapatan penyewa akan memenuhi target yang 
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sudah ditentukan, namun terkadang lebih dan terkadang kurang dari target yang 

telah ditentukan. Namun jika pendapatan penyewa kurang dari target yang telah 

ditentukan, misalnya penyewa hanya mendapatkan Rp.900.000,- (Sembilan ratus 

ribu rupiah) maka jika terjadi perselisihan diantara keduanya diselesaikan secara 

kekeluargaan.Uang yang telah didapat tersebut  sebesar Rp.900.000,- (Sembilan 

ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagikan menurut kesepakatan diawal perjanjian 

keduanya, Rp.500.00,- (limaratus ribu rupiah) untuk pemilik speedboat, dan 

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk penyewa speedboat, Pembagian ini 

hanya diselesaikan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Menurut 

keterangan  responden. 

 Dengan demikian, jika pada sewaktu ketika kendaraan speedboat 

mengalami kerusakan speedboat mogok, dikarenakan mesinnya rusak, maka yang 

bertangung jawab adalah pemilik speedboat, penyewa tidak akan dikenakan ganti 

rugi atas kerusakan mesin tersebut. Namun  jika kerusakan karena kelalaian 

penyewa, seperti kecelakaan karena dalam mengendarai dengan kecepatanya 

sehingga mengalami kerusakan pada speedboat maka yang bertanggung jawab 

adalah penyewa speedboat.1 

 Dengan demikian, jika suatu ketika kendaraan speedboat mengalami 

kerusakan, maka dilihat terlebih dahulu apa yang menyebabkan kerusakan 

speedboat tersebut. Apakah kerusakan terjadi secara alami atau kerusakan terjadi 

akibat kelalaian dari pihak penyewa. Jika kerusakan terjadi dengan sendirinya 

misalkan mengalami bocor pada kendaraan, mesin rusak maka yang bertanggung 

                                                           
1 Bapak Heru, Hasil Wawancara Hari Senin Tanggal 16 Maret 2015. 
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jawab adalah pemilik speedboat, dan penyewa tidak dikenakan ganti rugi apapun. 

Namun bila kerusakn terjadi akibat kelalaian pihak penyewa speedboat, maka 

pihak penyewalah yang akan menganti kerugian tersebut.2 

 Selain itu juga responden memberikan keterangan sebagai berikut: 

Pihak pemilik speedboat memberikan kendaraan speedboat kepada pihak 

penyewa untuk dijadikan angkutan speedboat dari daerah Karang Agung ke 

Palembang, adapun pihak penyewa speedboat diwajibkan membayar uang setoran 

kepada pemilik speedboat sebesar Rp.1.500.00,- (satu juta limaratus ribu rupiah) 

per hari. Sedangkan  pihak penyewa menerima uang selebihnya dari uang setoran 

tersebut. Sewaktu ketika uang hasil angkutan speedboat hanya  mendapat 

Rp.1.400.000,- (satu juta empastratus ribu rupiah) maka pihak penyewa akan 

memberikan setoran hanya Rp.1000.000,- (satu juta rupih) perhari. Sedangkan 

yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk penyewa. 

 Dari keterangan responden bapak Darul, sewa-menyewa speedboat seperti 

ini memang sudah dijanjikan dari awal. Menurut kererangannya juga, selama ia 

menyewa speedboat belum pernah mendapatkan penumpang penuh sampai 30 

penumpang, jadi selama bapak Darul menjalankan speedboat belum pernah 

membayar setoran Rp.1.500.00,- (satujuta limaratus ribu rupiah) per hari, 

mungkin Cuma Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) perhari.3 mengenai bersarnya 

jumlah setoran yang harus dibayar oleh pihak pemilik ternyata tidak sama 

besarnya. Hal ini tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad  

                                                           
2 Bapak Mantok, Hasil Wawancara Hari  Senin Tanggal  16 Maret 2015.  
3 Bapak Darul, Hasil Wawancara Hari Kamis Tanggal  19 Maret 2015. 
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yang berlangsung adalah pihak pemilik speedboat dan penyewa speedboat yaitu 

pihak pemilik speedboat memberikan speedboat kepada penyewa, untuk dijadikan 

hasil usaha jasa angkutan speedboat, dalam hal ini penyewa hanya mendapatkan 

hak guna pakai bukan hak mutlak. Ini bersetatus kepemilikan masih tetap menjadi 

milik  pihak pemilik speedboat. Selanjutnya pihak sewa speedboat menerima 

speedboat untuk dijadikan usaha jasa angkutan. Atas persetujuan diantara kedua 

belah pihak. 

 Adapun kesepakatan yang lain bahwasanya tentang besarnya setoran sewa 

speedboat  kepada pemilik speedboat ialah sebagai berikut: 

Pihak penyewa diwajibkan membayar setoran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) per hari, dan ada juga yang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 

hari dan sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) per hari. 

Mengenai besar jumlah setoran tidak sama dengan jumlah dari kendaraan 

speedboat yang satu dengan speedboat yang lainnya. Sesuai dengan kesepakatan 

keduanya bahwasanya, selain itu biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) 

ditanggung oleh penyewa speedboat, dan perawatan speedboat dengan baik. Dan 

jika suatu ketika kendaraan speedboat mengaliami kerusakan akibat bukan 

kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab atas kerusakn speedboat adalah 

pemilik, namun jika kerusakan terjadi karena kelalaian penyewa maka pihak 

penyewalah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dengan demikian 

ketika pendapatan penyewa tidak memenuhi target yang telah ditentukan diawal 

perjanjian, maka pihak penyewa harus bisa membeyarnya dikemudian hari.4  

                                                           
4 Bapak Arifin, Hasil Wawancara Hari Senin Tanggal 23 Maret 2015.  
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 Responden lain yaitu bapak Very, yang bertindak sebagai pihak pemilik 

speedboat, memberi keterangan bahwasanya akad yang berlangsung adalah pihak 

pemilik speedboat memberikan speedboat kepada penyewa, untuk dijadikan hasil 

usaha jasa angkutan speedboat, dalam hal ini penyewa hanya mendapatkan hak 

guna pakai bukan hak mutlak. Ini bersetatus kepemilikan masih tetap menjadi 

milik  pihak pemilik speedboat. 

Adapun pihak penyewa diwajibkan membayar uang setoran  sebesar 

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, selebihnya uang setoran akan diberikan 

pihak penyewa speedboat. Jika suatu ketika pihak penyewa tidak mampu 

membayar uang setoran, misalkan pihak penyewa hanya mendapatkan hasil 

usahanya sebesar Rp. 800.000,-  (delapan ratus ribu rupiah) maka uang tersebut 

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya dengan cara 

menyelesaikan masalah akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak 

mengunakan penyelesaian secara hukum.5  

Akad  yang berlangsung adalah pihak pemilik speedboat dan penyewa 

speedboat yaitu pihak pemilik speedboat memberikan speedboat kepada penyewa, 

untuk dijadikan hasil usaha jasa angkutan speedboat, dengan ketentuan 

kepemilikan masih tetap menjadi milik  pihak pemilik speedboat. Selanjutnya 

pihak sewa speedboat menerima speedboat untuk dijadikan usaha jasa angkutan, 

atas persetujuan diantara kedua belah pihak. Akad tersebut dilakukan hanya 

berdasarka kepercayaan dan tidak dilengkapi dengan surat perjanjian. Dengan 

adanya kesepakatan seperti yang yang disebutkan diatas  maka pihak penyewa 

                                                           
5 Bapak Very, Hasil Wawancara Hari Kamis Tanggal 19 Maret 2015. 
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akan bersepakat untuk menyewa speedboat untuk di jadikan usahanya. Maka 

pihak penyewa harus membayar uang setoran dari hasil usahanya tersebut kepada 

pemilik speedboat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perhari. Besarnya 

uang setoran yang harus dibayar oleh pihak penyewa tidak sama, tergantung dari 

pihak awal yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kewajiban penyewa 

berikutnya adalah menanggung biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merawat 

speedboat sebaik mungkin. 

Jika suatu ketika pihak penyewa tidak mendapatkan uang dari usaha jasa 

angkutan speedboat sebesar uang yang telah disepakati maka pihak penyewa akan 

membayar uang setoran tersebut dikemudian harinya. Maka apabila pihak 

penyewa melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka dikenai sanksi, yaitu 

speedboat akan diambil alih oleh pihak pemilik lagi. 

 Apabila suatu ketika speedboat mengalami kerusakan maka yang 

bertangung jawa bisa jadi pemilik speedboat dan juga bisa penyewa speedboat. 

Hal ini akan dilihat dari penyebab kerusakan tersebut, apakah kerusakan terjadi 

dengan sendirinya apakah akibat pihak penyewa karena kelalaiannya. Jika 

kerusakan itu terjadi karena mesinya rusak atau bocor, maka yang bertanggung 

jawab pihak pemilik speedboat, jika kerusakan karena kelalaian penyerwa seperi 

menabrak kayu kecil-kecil sehingga speedboat mengalami kerusakan, maka pihak 

penyewa yang akan menganti kerugiannya.6 

Untuk mengetahui jumlah besarnya setoran/sewa penyewa kepada pemilik 

speedboat dapat dilihat dari tabel berikut: 

                                                           
6 Bapak Wawan, Hasil Wawancara Hari Senin Tanggal 23 Maraet 2015. 
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Tabel. 6 

Jumlah Besarnya Sewa/Setoran 

Penyewa Terhadap Pemilik Speedboat 

NO Jawaban Responden F Persentase 
 
 
1 

a. Rp. 900.000,- Per Hari 
b. Rp. 1000.000,- Per Hari 
c. Rp. 1.400.000,- Per Hari 
d. Rp. 1.500.000,- Per Hari 

4 
11 
11 
4 

13,3 % 
36,7  % 
36,7  % 
13,3 % 

Jumlah 30 100 % 
  

 Jika sewaktu ketika kendaraan speedboat mengalami kerusakan, maka 

yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik speedboat. Sedangkan penyew 

speedboat tidak dikenakan ganti rugiapa-apa. Uang yang digunakan untuk biaya 

perbaikan atas kerusakan yang dialami speedboat itu diambil dari hasil jasa 

angkutan dipotong dari uang setoran. 

 Hasil dari wawancara dengan responden tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa, akad sewa menyewa speedboat yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak bahwasanya jika ada perselisihan pendapat maka perselisihan akan 

diselesaika dengan cara kekeluargaan. Sistem sewa-menyewa kendaraan 

speedboat, baik sewa maupun dari pemilik diselesaikan dengan kekeluargaan adat 

istiadat tidak mengunakan penyelesaian secara hukum. 

B. Kewajiban dan hak penyewa dan pemilik speedboat  

 Kewajiban penyewa adalah  menjalankan setiap syarat yang telah 

disepakati bersama kedua belah pihak secara rinci kewajiban penyewa yaitu: 

1. Membayar uang setoran kepada pihak pemilik speedboat sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati dari kedua belah pihak. 

2. Membeli Bahan Bakar Minyak sesuai dengan yang dikebutuhkan. 
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3. Merawat dan menjaga speedboat selama barang dalam sewaan penyewa. 

Setelah ia menjalankan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemilik 

speedboat maka ia berhak mendapatkan imbalan atau upah. 

Adapun kewajiban pemilik adalah: 

1. Memberikan imbalan atau upah kepada pihak penyewa. 

2. Bertanggung jawab atas speedboat jika terjadi kerusakan atau mogok. 

 

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Sewa Menyewa Speedboat di 

Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

 Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, dalam ruang 

lingkup muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan 

adabiyah. Adapun ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah adalah masalah 

jual beli, gadai, sewa menyewa, batasan bertindak pemberian, damai jaminan dan 

tanggungan dan lain sebagainya, sedangkan ruang lingkup muamalah adabiyah 

adalah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, 

segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan 

peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.7 

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fiqh muamalah mengenai 

sewa-menyewa termasuk dalam ruang lingkup ijarah dalam pemenfaatan barang. 

                                                           
7 Abdul Rahman Ghozaly dkk., Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, 

hlm.3-6. 
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 Dalam perjanjian sewa-menyewa merupakan akad sebagaian salah satu 

cara untuk memperoleh harta dalam syari’ah Islam yang banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus 

ditegakkan isinya. al-Qur’an Surah al-Maidah yang berbunyi:  

(ا���ءده: ا ) �����ا���� ا��ا او	�ا������د  

(Q.5. al-Maidah: 1) 

 Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan 

kehendak syari’at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek 

perikatan. 

  Dalam akad di atas menyimpulkan bahwa perjanjian harus adanya 

perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan 

dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan: 

Pertama, adanya ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syai’ah.Ketiga, 

adanya akibat hukum pada objek perikatan 

 Akad antara pemilik dan penyewa sebagai mana telah diuraikan diatas, 

bila dilihat dari sisi hukum Islam pengertian ijarah seperti yang dikemukakan 

oleh Imam Hanafi, yaitu akad terhadap manfaat dengan suatu imbalan. Bentuk 

muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena itulah 

syrai’at Islam membenarkannya, tidak semua orang dapat membelin kendaraan, 

karena harganya tidak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat menikmati 

angkutan tersebut dengan jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah 

kebutuhan dalam sehari-hari. 
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 Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping muamalah jual-beli maka 

muamalah sewa-menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini, maka kesulitan akan timbul dalam 

kehidupan jika sewa-menyewa tidak dibenarkan oleh hukum.  

 Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun 

rukun sewa menyewa itu terjadi sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam 

perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan kedua 

belah pihak melakukan sewa-menyewa.  

Adaapun  syarat-syarat sewa-menyewa sebagaian meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

Yang terkait dengan dua orang berakad. 

1. Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa menyewa haruslah 

berakal (waras). Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang 

belum mumayiz 

2. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul 

perselisihan dikemudan hari. 

3. Objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak 

ada yang cacat. 

4. Objek ijarah itu sesuatu yang dibolehkan oleh syara’. 

5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa  

6. Obek ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti, rumah, 

kendaraan, dan alat-alat perkantoran. 
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7. Upah atau ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai 

ekonomi. 

Adapun macam-macam ijarah, itu dilihat dari segi objeknya ada dua yaitu ijarah 

yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. 

 Dalam akad sewa speedboat antara penyewa speedboat dan pemilik 

speedboat termasuk dalam akad ijarah yang bersifat pekerjaan. Dalam hal ini, 

pemilik speedboat menyewakan speedboatnya untuk dijadikan usaa jasa angkutan 

laut. Maka pihak penyewa speedboat akan menjadi sopir speedboat. Kemudian 

pihak penyewa akan menerima upah atas pekerjaan yang dilakukanya. Akad 

antara penyewa dan pemilik speedboat dalam bentuk ini, pihak pemilik 

menyerahkan speedboat kepada pihak penyewa untuk dijadikan usaha jasa 

angkutan laut speedboat. Hal ini berarti pihak penyewa tidak diberikan hak 

mutlak atas speedboat, tetapi ia hanya bisa mengunakan manfaat speedboat 

tersebut. Di sini sangat jelas bahwa akad antara penyewa dan pemilik speedboat 

termasuk dalam bentuk akad ijarah yang bersifat pekerjaan dan bentuk manfaat. 

 Apabila ditinjau lebih lanjut, pada  syarat dan rukun ijarah juga dapat 

dalam akad antara penyewa dan pemilik angkot, seperti pada akad antara pemilik 

speedboat dan penyewa speedboat orang yang melakukan akad adalah penyewa 

dan pemilik speedboat. Objek adalah speedboat, dan objek tersebut dapat 

dipergunakan. Manfaatnya adalah dapat dijadikan usaha jasa angkutan speedboat. 

Sedangkan  imbalanya adalah upah para penyewa. 

 Apabila ditinjau lebih lanjut dari fiqh muamalah akad sewa  antara 

penyewa dan pemilik speedboat termasuk dalam akad ijarah yang bersifat 



54 

 

manfaat yaitu bidang sewa-menyewa. Dalam hal ini pihak pemilik memberikan 

speedboat kepda penyewa pada pihak penyewa. Pembayaran sewanya diwajibkan 

setiap hari kerja. Jadi pihak penyewa berperan atau bertindak sebagai penyewa 

(Mu’ajir ), sedangkan pihak pemilik speedboat bertindak sebagai Musta’jir (orang 

yang menyewakan) speedboatnya kepada penyewa. Sebagaimana  telah dijelskan 

pada Bab II bahwa apabila terjadi kerusakan pada barang sewaan (speedboat), 

maka dilihat terlebih dahulu apa yang menyebabkan kerusakan itu. Jika kerusakan 

terjadi dengan sendirinya atau sudah mestinya rusak, maka yang bertanggung 

jawab atas kerusakan tersebut adalah orang yang mempersewakan, yaitu di 

tanggung oleh pihak pemilik speedboat. Namun apabila kerusakan terjadi karena 

kelalaian dari peyewa (mu’ajir) maka yang bertanggung jawab adalah orang yang 

menyewa (mu’ajir), yaitu pihak penyewa speedboat. 

 Dari uraian diatas, bahwa akad antara penyewa dan pemilik speedboat, 

dinamakan akad ijarah yang bersifat manfaat atau mengambil manfaat dari suatu 

barang dengan suatu imbalan. Hal ini sesuai dengan hal yang telah disepakati 

diatara kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pemilik speedboat. Ditinjau 

lebih lanjut rukun dan syarat ijarah sudah ada dalam akad antara penyewa dan 

pemilik speedboat seperti: 

1. Orang yang berakal 

2. Sewa atau imbalan 

3. Manfaat  

4. Sighat (ijab dan qobul). 
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Dalam akad sewa menyewa speedboat antara penyewa dan pemilik 

speedboat orang yang berakad adalah pihak penyewa dan pemilik speedboat. 

Sewa atau imbalan dalam akad ini adalah setoran yang harus dibayar oleh pihak 

penyewa kepda pihak pemilik speedboat. Sedangkan objeknya adalah speedboat. 

Manfaat dari objek akad diatas adalah sebuah speedboat yang dapat dijadikan 

usaha jasa angkutan. Kemudian sighatnya, yaitu persetujuan yang telah 

dilaksanakan diatara kedua pihak yaitu penyewa dan pemilik speedboat sejak 

awal akad dilaksanakan. 

D. Hukum dalam Sewa-menyewa Speedboat 

� ا�����و�� و���  ! "�� وھ� ،+���� ر�* � ��" ا�(�) ھ�د�� �&� ��وا .ر��ل ! # " 

56#  1������ ��ا  ���ل  2*ث ��( �3ر�2ر  وو (اه �����را1�  ا��� 	�� 	( ،��0/ د�� .-�ر 

7�)( رواه ا��96رى. 2  

(al-Bukhori, 3. 1992: 333-334) 

 Rasulullah dan Abu Bakar pernah memperkerjakan seorang laki-laki 

yang memeluk agama kafir Qauraisy. orang tersebut diperkerjakan sebagai 

petunjuk jalan. Kemudian Rasulullah memberikan upah berupa kendaraan yaitu 

dua ekor unta, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Dari sini dapat 

diambil pelajaran bahwa dalam bermuamalah, orang Islam tidak dilarang untuk 

melakukan transaksi (akad) dengan orang-orang non Islam asalkan tidak untuk 

berbuat kejahatan atau kerusakan di muka bumi. Selain itu apabila 

memperkerjakan seseorang haruslah diberi upahnya. 
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 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, akad sewa menyewa benda 

tersebut diperbolehkan jika sudah terpenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa, 

banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, bukti bahwa sewa-menyewa 

speedboat di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah berjalan terus. 

E. Tanggungan Barang Sewaan 

 Barang sewaan diperbolehkan untuk menyewakan kembali barang 

sewaannya. Suatu barang untuk diambil manfaatnya yang merupakan hak bagian 

berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan  demikian fuqaha 

memandang bahwa barang sewaan itu tidak ditanggung pihak penyewa, kecuali 

bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


