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ABSTRAKSI 

 

 

MUHAMMAD FIRDAUS IBRAHIM, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, Juli 2011, Kajian Yuridis Normatif Prinsip Keadilan pada Peraturan Kegiatan Jual 

Beli dengan Akad Murabahah dalam Hukum Perbankan Indonesia, Siti Hamidah, SH., MM; 

Warkum Sumitro, SH., MS. 

 

Hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian terkait judul di atas adalah karena tata 

cara pelaksanaan jual beli dengan akad Murabahah yang difasilitasi oleh bank syariah di 

Indonesia sejauh ini hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 

tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan 

Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi 

Bank Syariah. Namun di sisi lain terdapat pula fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang juga mengatur perihal yang sama. Hanya saja peraturan-

peraturan yang termaktub dalam fatwa-fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap 

sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang terikat akad Murabahah untuk melaksanakan isi 

dari fatwa-fatwa tersebut.  

Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian pengaturan kegiatan jual beli dengan akad 

Murabahah dalam hukum Perbankan Indonesia berdasarkan prinsip keadilan. Adapun cara yang 

ditempuh adalah dengan menganalisis sejauh mana PBI mengadaptasi peraturan-peraturan yang 

termaktub dalam Fatwa DSN-MUI serta peraturan-peraturan apa saja yang belum tertuang dalam 

PBI sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi sebagian peraturan yang telah ada dalam 

fatwa DSN-MUI. Kekosongan hukum tersebut dapat memberi peluang bagi para pihak yang 

terikat perjanjian jual beli dengan akad Murabahah untuk melanggar nilai-nilai keadilan yang 

seharusnya mereka pelihara selama melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis 

normatif, yakni mendekati suatu permasalahan melalui asas-asas atau norma-norma hukum yang 

terkait untuk penelitian terhadap bahan hukum.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa 

ketentuan-ketentuan dalam PBI yang mengatur tentang jual beli dengan akad Murabahah (PBI 

No: 7/46/PBI/2005 dan PBI No: 9/19/PBI/2007) belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan 

karena tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI  No: 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (pada bagian keempat perihal Hutang dalam 

Murabahah (angka 1 sampai 3)) serta Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Diskon dalam Murabahah (pada bagian pertama perihal Ketentuan Umum (angka 3 sampai 5)). 

Hasil kesimpulan ini didapat karena ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yang belum diadopsi 

oleh PBI tersebut juga mengandung nilai keadilan sehingga perlu untuk dipertahankan 

keberadaannya dalam mengatur kegiatan Perbankan dengan sistem syariah yang berlaku di 

Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga usaha yang berperan penting dalam 

setiap aktivitas manusia. Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Selanjutnya, pengertian bank lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undanng Nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan, mengatakan: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.” 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, fungsi dari bank dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu:
1
 

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau 

penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa 

simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. 

Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan 

secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga; 

                                                           
1
 Johannes Ibrahim, 2004, Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, Bandung: CV. 

Utomo, hlm. 26 
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2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan 

bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif; 

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan 

pembayaran uang. 

Bank dibagi menjadi tiga macam yakni Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Bank sentral yang dalam hal ini merupakan Bank 

Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penentu kebijakan perbankan 

di Indonesia. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengatur kegiatan perbankan yang 

dijalankan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum 

merupakan bank yang bertugas melayani segenap lapisan masyarakat baik 

perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana atau hendak 

menyimpan dana. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank 

yang secara khusus melayani masyarakat kecil di wilayah kecamatan dan 

pedesaan. 

Pada perkembangan selanjutnya, bank umum di Indonesia tidak hanya 

didominasi oleh keberadaan bank konvensional saja. Berdasarkan fakta bahwa 

konsep dasar operasional bank konvensional adalah sistem bunga yang dalam 

ajaran agama Islam kerap kali disamaartikan dengan riba, di samping kenyataan 

bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang wajib melaksanakan 

syariat agama sesuai ketentuan al-Qur‟an dan Hadis, muncul bank umum yang 

menerapkan sistem bagi hasil yang disebut dengan bank syariah. Bank syariah 

memiliki perbedaan dengan bank konvensional terutama dari segi sistem yang 
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dijalankan dalam usaha perbankan, di mana bank syariah menerapkan asas-asas 

perbankan Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis sehingga 

meninggalkan sistem bunga yang dianggap riba. 

Riba dalam Islam dilarang sebagaimana dimaksud dalam QS. al-Baqarah ayat 

275 yang mengatakan: 

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” 

 

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya 

memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat 

adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha 

yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur 

ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak 

memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan besarnya modal. Sesuai dengan definisi tersebut, menyimpan uang di 

bank Islam tergolong kategori investasi. Besarnya kecilnya perolehan kembalian 

itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank 

sebagai pengelola dana.
 2

 

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah diakui 

keberadaannya secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengakuan secara 

yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di 

antaranya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

                                                           
2
 Gemala Dewi, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 40 
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1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dinilai dari tumbuh dan 

berkembangnya perbankan syariah di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten di 

Indonesia, bahkan beberapa bank konvensionaldan lembaga keuangan lainnya 

membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, 

dan semacamnya).
3
 

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: produk 

penyaluran dana (pembiayaan), produk penghimpunan dana, dan produk yang 

berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Dalam 

penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah 

terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan 

penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan denga 

prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil (Syirkah) terdairi atas Musyarakah dan Mudharabah. Kedua 

produk pembiayaan tersebut memiliki resiko. Resiko yang dimaksud adalah bank 

ikut melakukan pengawasan dalam proses usaha dengan produk Mudharabah dan 

Musyarakah. Keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak menentu sesuai 

dengan pasar produk yang dihasilkan oleh usaha nasabah.
4
 

                                                           
3
 Nuraini, 2011,  Pelaksanaan Prinsip Keadilan (‘Adalah) dalam Penentuan Margin Keuntungan 

Pembiayaan Murabahah (Studi di Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan), skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 3 
4
 Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2 
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Dari berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan bank syariah di Indonesia, 

produk jual beli dengan akad Murabahah mengalami peningkatan yang paling 

signifikan. Omzet pembiayaan jenis ini masih menempati ranking pertama 

dibanding jenis pembiayaan lainnya. Dominasi pembiayaan Murabahah ini tidak 

terlepas dari beberapa faktor, yaitu mudah dalam penerapannya, mempermudah 

bank dalam memprediksi pendapatan, tidak perlunya bank turut campur dalam 

manajemen bisnis yang dilakukan nasabah, serta dapat memenuhi berbagai 

macam permintaan nasabah.
5
 

Jual beli dengan akad Murabahah atau yang sering disebut Bai‟ al-Murabahah 

adalah bentuk jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan margin 

keuntungan yang telah disepakati.
6
 

Dengan adanya dominasi dari penggunaan pembiayaan Murabahah ini, bank 

syariah sebagai lembaga penyedia akad tersebut dituntut untuk dapat melakukan 

segala kegiatan Murabahah secara benar dan tepat. Terdapat beberapa tuntunan 

syariah yang wajib diterapkan. Dalam bidang hukum perikatan Islam terdapat 

asas-asas yang khusus mencakup tentang perikatan, seperti asas kebebasan 

berkontrak (al-Hurriyah), asas konsensualisme (al-Ridha‟iyyah), asas persamaan 

hukum (al-Musawwah), asas keadilan (al-„Adalah), asas manfaat, asas saling 

menguntungkan, dan asas tertulis.
7
 Asas-asas ini harus dapat diterapkan secara 

                                                           
5
 Siti Hamidah, dkk, 2006, Model Pembiayaan Baku Pembiayaan Murabahah (Studi Normatif 

Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah), laporan penelitian tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, hlm. 2 
6
 Gemala Dewi, 2004, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, 

Jakarta: Prenada Media, hlm. 88 
7
 Ibid, hlm. 193 
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optimal dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Murabahah yang mengikat 

bank dan nasabah. 

Penulis hanya membatasi penelitiannya pada nilai-nilai yang terkandung 

dalam asas atau prinsip keadilan (al-„Adalah) karena pertimbangan bahwa asas 

keadilan merupakan asas yang paling penting dalam hukum Islam. Demikian 

pentingnya hingga ia disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Di dalam 

al-Qur‟an keadilan disebut lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah Allah 

dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayar yang menyuruh manusia berlaku adil 

dan menegakkan keadilan, seperti dalam QS. Shad (38) ayat 26, an-Nisa (4) ayat 

135, dan dalam QS. Al-Maidah ayat 8.
8
 

Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan sumber hukum 

Islam yaitu istilah: (1) Syari‟at Islam dan (2) Fikih Islam. Di dalam kepustakaan 

Islam berbahasa Inggris, Syari‟at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, 

sedangkan Fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence.
9
 Syariat 

Islam bersumber dari ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW secara 

langsung melalui al-Qur‟an dan Hadis, sedangkan Fikih adalah pemahaman umat 

manusia secara mendalam perihal isi Syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk 

Ijtihad. Ijtihad para ulama ini menjadi landasan penyusunan fatwa-fatwa yang 

menjadi dasar pertimbangan pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia 

yang berkaitan dengan hukum syariah. 

                                                           
8
 Muhammad Daud Ali, 1996, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 115 
9
 Ibid, hlm. 44 
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Untuk menerapkan prinsip keadilan di dalam pelaksanaan pembiayaan 

Murabahah, diperlukan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh 

Pemerintah atau pihak lain yang berwenang sehingga berkekuatan hukum tetap. 

Tata cara pelaksanaan pembiayaan Murabahah yang difasilitasi oleh bank 

syariah sejauh ini hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 

7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank 

yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor: 

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank 

Syariah. Di sisi lain terdapat fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) yang juga telah mengatur perihal yang sama. Hanya saja 

peraturan-peraturan yang termaktub dalam fatwa-fatwa tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang terikat 

perjanjian jual-beli Murabahah untuk melaksanakan isi dari fatwa-fatwa tersebut. 

Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian peraturan kegiatan jual beli 

dengan akad Murabahah dalam hukum Perbankan Indonesia berdasarkan prinsip 

keadilan menurut kajian hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan hukum 

Perbankan Indonesia yang mengatur kegiatan jual beli dengan akad Murabahah 

adalah PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007, sedangkan 

kajian hukum Islam yang dimaksud adalah kajian hukum Islam yang terdapat 

dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang kegiatan jual beli dengan 

akad Murabahah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah: 

Bagaimana kesesuaian peraturan kegiatan jual beli dengan akad Murabahah 

dalam hukum Perbankan Indonesia berdasarkan prinsip keadilan menurut kajian 

hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kesesuaian peraturan 

kegiatan jual beli dengan akad Murabahah dalam hukum Perbankan Indonesia 

berdasarkan prinsip keadilan menurut kajian hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di 

bidang ilmu hukum khususnya di bidang perbankan syariah tentang 

kesesuaian pengaturan kegiatan jual beli dengan akad Murabahah dalam 

hukum Perbankan yang berlaku Indonesia berdasarkan prinsip keadilan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi apabila ada 

penelitian lebih lanjut tentang perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan koreksi bagi Bank Indonesia 

selaku pihak pembuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar lebih cermat 
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dalam menerapkan aturan-aturan terkait kegiatan jual beli dengan akad 

Murabahah yang telah termaktub dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

b. Bagi Bank Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bank syariah 

dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan akad Murabahah agar 

senantiasa memelihara nilai-nilai keadilan dan tidak melanggar hak-hak 

nasabah selaku pihak lain yang terikat dengan perjanjian tersebut. 

c. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi nasabah tentang 

jual beli dengan akad Murabahah yang difasilitasi oleh bank syariah serta 

hak dan kewajiban apa saja yang mereka peroleh dan wajib laksanakan 

selama proses perjanjian jual beli tersebut berlangsung. 

d. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

menambah literatur yang bermanfaat bagi kalangan akademis lainnya 

yang mempunyai perhatian pada studi hukum perbankan syariah. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan istilah, definisi, serta 

tinjauan dasar yang melandasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.. 

Hal-hal yang dijelaskan dalam bab ini antara lain: Kajian Umum 

tentang hukum Islam, Kajian Umum tentang Bank Syariah, Kajian 

Umum tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI), Kajian Umum tentang 

bai‟ al-Murabahah, serta Kajian Umum tentang Prinsip Keadilan. 

Adapun teori-teori yang terdapat dalam bab ini diperoleh dari studi 

kepustakaan pada beberapa literatur. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam menyusun laporan penelitian, seperti: jenis dan 

pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan 

hukum, teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.  

BAB IV :  PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menuliskan laporan secara rinci mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan berikut kajiannya yang memuat 

deskripsi atau uraian serta pembahasan secara kritis mengenai Kajian 
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Yuridis Normatif Prinsip Keadilan pada Peraturan Akad Murabahah 

dalam Hukum Perbankan Indonesia. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menuliskan kesimpulan dan saran atas penelitian 

yang dilakukannya pada bab IV. Kesimpulan adalah hasil atau garis 

besar yang dapat diambil dari inti pembahasan pada bab IV, sedangkan 

saran berguna untuk menyempurnakan segala sesuatu yang dianggap 

sebagai kekurangan yang ditemukan oleh penulis sepanjang 

melaksanakan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Umum tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Islam adalah suatu agama yang disampaikan oleh nabi-nabi berdasarkan 

wahyu Allah SWT yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah 

SWT pada nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan Rasul terakhir. Istilah 

Islam sebagai agama itu resmi terdapat dalam al-Qur‟an surat ali-Imran (3) 

ayat 19.
10

 Adapun isinya adalah: 

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada 

berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara 

mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka 

sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum 

yang dibuat langsung oleh Allah SWT melalui perantara Nabi dan Rasul 

sebagai pedoman hidup manusia agar selamat dari segala kemudaratan baik di 

dunia maupun di akhirat. Untuk mengingatkan manusia ke jalan yang benar, 

Allah mengutus nabi-nabi dan Rasul-Nya yang tidak lain adalah manusia juga 

yang dipilih karena kesucian dan ketakwaannya. Lebih-lebih jika manusia 

telah jauh menyimpang dari ajaran Allah, setiap kali nabi-nabi diutus ke 

tengah manusia untuk menyebarkan wahyu-wahyu-Nya, yang kemudian 

                                                           
10

 Saidus Syahar, 1996, Asas-Asas Hukum Islam, Bandung: Alumni, hlm. 7 
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dibukukan dalam kitab-kitab suci.
11

 Adapun kitab suci terakhir yang menjadi 

pedoman hidup umat Islam hingga saat ini dan untuk seterusnya adalah al-

Qur‟an. 

2. Pembagian Dasar Hukum Islam 

a. Syari’at
12

 

Syari‟at merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui 

Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh oleh orang Islam berdasarkan iman 

yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah 

maupun dengan sesama manusia dan benda dalam lingkungan sekitar. 

Dasar-dasar hukum ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh nabi 

Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syari‟at terdapat di dalam al-

Qur‟an dan kitab-kitab Hadis.  

Karena norma-norma dasar yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadis 

itu masih bersifat umum, maka setelah nabi Muhammad wafat, norma-

norma dasar yang masih bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. 

b. Fikih
13

 

Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-

norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-

Qur‟an dan kitab-kitab Hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu 

yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalm al-Qur‟an 

dan Hadis untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa 

                                                           
11

 Ibid, hlm. 9 
12

 Muhammad Daud Ali, op. cit., hlm. 42 
13

 Ibid, hlm. 43 
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dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil 

pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam 

kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih, seperti Fiqh Islam karya H. 

Sulaiman Rasjid yang diterbitkan tahun 1954, atau al-Umm (Kitab Induk) 

karya Mohammad Idris as-Syafi‟i yang dialihbahasakan oleh Tengku 

Ismail Ya‟cub. 

Pada pokoknya perbedaan antara Syari‟at dan Fikih antara lain: 

1. Syariat terdapat di dalam al-Qur‟an dan Hadis, karena merupakan 

wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Fikih terdapat dalam 

kitab-kitab fikih, karena fikih adalah pemahaman manusia yang 

memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman itu. 

2. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih 

luas karena di dalamnya mencakup akidah dan akhlak. Fikih bersifat 

instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur 

perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. 

3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu 

berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, 

dapat berubah dari masa ke masa. 

4. Syariat hanya satu, sedang Fikih lebih dari satu, seperti (misalnya) 

terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazahib 

atau mazhab-mazhab. 

5. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang Fikih 

menunjukkan keragamannya. 
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3. Sumber-Sumber Hukum Islam 

A. Al-Qur’an
14

 

Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia 

memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti 

dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Qur‟an adalah kitab suci yang memuat 

firman-firman Allah SWT, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat 

Jibril kepada nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit selama 22 tahun 

2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi 

pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kesejahtaraan di dunia 

dan di akhirat. 

Menurut Sayid Husein Nasr, al-Qur‟an sebagai pedoman abadi 

mempunyai tiga petunjuk bagi manusia yakni: 

Pertama, adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur 

kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, 

serta benda-benda lain di jagad raya. Ia juga mengandung metafisika 

tentang Tuhan. Ia berisi petunjuk tentang iman atau keyakinan, syari‟at 

atau hukum, akhlak atau moral yang perlu dipedomani manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kedua, al-Qur‟an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, 

rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang jaman dan 

segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini berupa 

                                                           
14

 Ibid, hlm. 70 
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sejarah, sebenarnya ia ditujukan pada jiwa manusia di sini dan sekarang, 

kendatipun ia mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. 

Ketiga, al-Qur‟an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam 

bahasa biasa. Ayat-ayat al-Qur‟an, karena berasal dari firman Tuhan, 

mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari 

secara rasional. Ayat-ayat ini mempunyai kekuatan melindungi manusia. 

Apabila seorang Muslim menghadapi kesulitan, ia membaca ayat-ayat al-

Qur‟an tertentu untuk menenangkan dan menghibur hatinya. 

B. Al-Hadis
15

 

Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur‟an, berupa 

perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi‟liyah), dan sikap diam 

(sunnah taqririyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab 

Hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur‟an. 

Melalui kitab-kitab Hadis, seorang Muslim mengenal Nabi dan isi al-

Qur‟an. Tanpa al-Hadis sebagian besar isi al-Qur‟an akan tersembunyi 

dari mata manusia. Itulah sebabnya maka kedua sumber nilai dan norma 

Islam ini tidak boleh dicerai-beraikan. 

C. Ar-Ra’yu (Akal Pikiran atau Ijtihad)
16

 

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang 

memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan 

yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang 

                                                           
15

 Ibid, hlm. 86 
16

 Ibid, hlm. 99 
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fundamental yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadis serta 

merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat dilaksanakan pada 

suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan kaidah-kaidah hukum 

yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum 

Islam tersebut.  

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran untuk berijtihad 

dalam pengembangan hukum Islam itu adalah (1) al-Qur‟an surat an-Nisa 

(4) ayat 59 yang mewajibkan juga orang mengikuti ketentuan ulil amri 

(penguasa) mereka, dan (2) hadis Mu‟az bin Jabal yang menjelaskan 

bahwa Mu‟az sebagai ulil amri di Yaman dibenarkan oleh Nabi 

mempergunakan akal pikirannya untuk berijtihad. 

Dilihat dari jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi dua yaitu (a) ijtihad 

individual (ijtihad fardi) dan (2) ijtihad kolektif (ijtihad jama‟i). Di 

samping itu, dilihat dari objek atau lapangannya, ijtihad dapat dilakukan 

terhadap (a) persoalan-persoalan hukum yang zhanni sifatnya, (b) hal-hal 

yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur‟an dan Hadis, dan (c) 

mengenai hal-hal baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Adapun orang yang dapat menjadi mujtahid (orang yang berhak 

berijtihad) adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) menguasai bahasa Arab, (2) mengetahui isi dan sistem hukum al-

Qur‟an serta ilmu-ilmu untuk memahami al-Qur‟an, (3) mengetahui hadis-

hadis hukum dan ilmu-ilmu hadis yang berkenaan dengan pembentukan 

hukum, (4) menguasai metode untuk untuk menarik garis-garis hukum 
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dari sumber-sumber hukum Islam itu, (5) mengetahui dan memahami 

kaidah-kaidah fikih, (6) mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum 

Islam, dan (7) menguasai ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi) dan 

ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang diijtihadi tersebut. 

Dalam ilmu Ushul-Fiqh dari Syafii “al-Risalah” dikenal beberapa 

tingkatan mujtahid sebagai berikut:
17

 

a. Mujtahid mutlak, ialah para imam mazhab yang kebebasannya 

melakukan ijtihad hamper tidak terbatas. 

b. Mujtahid mazhab, ialah mujtahid yang kebebasannya melakukan 

ijtihad terbatas pada mazhabnya, yaitu kebebasan berijtihad mengenai 

materi (hal) yang belum ada dalam mazhabnya. 

c. Mujtahid Fatwa, ialah ulama penganut suatu mazhab dalam 

menghadapi pendapat berbagai ulama yang berbeda-beda mengenai 

satu materi dalam mazhabnya, maka dia berwenang menyatakan 

pilihannya. 

Fatwa
18

 

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu 

permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada yang didukung 

oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. 

Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia dikarenakan 

tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Atau dapat 
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disimpulkan fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam 

persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengambilan fatwa 

tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat, dari dalil-

dalil syariat-Ijtihad. Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum 

syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad tidak ada yang lain. 

Atau dengan kata lain, penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-

prinsip ijtihad yakni fahm al-nash yakni memahami nash atau teks dan 

fahm al-waaqi‟ al-haaditsah yakni memahami realitas yang terjadi. Fahm 

al-nash adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui 

dilalah al-hukm atau penunjukkan hukum yang terkandung di dalam dalil 

tersebut. Sedangkan fahm al-waaqi‟ al-haaditsah adalah upaya mengkaji 

dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya 

bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas 

tersebut. 

Sedangkan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam 

proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:
19

 

Pendekatan Nash Qoth‟i, dilakukan dengan berpegang kepada nash al-

Qur‟an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan 

terdapat dalam nash al-Qur‟an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan 

apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur‟an maupun Hadis maka 

penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.  
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Pendekatan Qauli, adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa 

dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-

kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah). Pendekatan Qauli 

dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab 

fiqih terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah) dan hanya terdapat satu 

pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak 

cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan 

(ta‟assur atau ta‟adzdzur al-„amal atau shu‟ubah al-„amal), atau karena 

alasan hukumnya („illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu 

dilakukan telaah ulang (i‟adatun nazhar), sebagaimana yang dilakukan 

oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat 

ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak 

memadai lagi untuk didijadikan pedoman.  

Pendekatan Manhaji, adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa 

dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-qowaid al-ushuliyah) 

dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam 

merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan 

melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama‟i), dengan menggunakan 

metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam‟u wat taufiq), 

memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), serta  

menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang 

telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (ilhaqi). 
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4. Asas-Asas Hukum Islam 

Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman dalam laporan tahun 1983/1984 (Laporan 1983/1984: 

14-27) menyebut beberapa asas hukum Islam yang (1) bersifat umum, (2) 

dalam lapangan hukum pidana, dan (3) dalam lapangan hukum perdata. Asas-

asas hukum yang lainnya tidak disebutkan di dalam laporan ini.
20

 

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penjelasannya pada asas-

asas hukum yang bersifat umum dan di dalam lapangan hukum perdata. 

Asas-asas Umum
21

 

1. Asas Keadilan 

Asas keadilan akan dikupas lebih mendalam di dalam Kajian Umum 

tentang Prinsip Keadilan. 

2. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum 

kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada 

dan berlaku untuk perbuatan itu. (QS. Al-Maidah (5) ayat 95). 

3. Asas Kemanfaatan 

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kedua asas di atas (asas 

keadilan dan asas kepastian hukum) itu, seyogyanya dipertimbangkan 

manfaatnya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi 

kepentingan masyarakat. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 178). 
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Asas-Asas Hukum Perdata
22

 

1. Asas Kebolehan atau Mubah 

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata  

sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur‟an dan Hadis (QS. Al-

Baqarah (2) ayat 185 dan 286). 

2. Asas Kemaslahatan Hidup 

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan apapun juga dapat 

dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan dan berfaedah, 

kendatipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur‟an dan hadis. 

3. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan 

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus 

dilakukan secara bebas dan sukarela (QS. An-Nisa (4) ayat 29). 

4. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk 

Asas ini mengandung makna bahwa ketentuan-ketentuan yang termaktub 

dalam perjanjian pada hukum perdata hanyalah bersifat mengatur dan 

memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya 

dalam mengadakan hubungan perdata. 

5. Asas Tertulis dan Diucapkan di Depan Saksi 

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya 

dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (QS. Al-

Baqarah (2) ayat 282). Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian tersebut 
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dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi 

syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya. 

6. Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat  

Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk 

hubungan perdata yang mendatangkan mudharat dan mengembangkan 

hubungan perdata yang bermanfaat. 

7. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak 

Asas ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan hukum perdata, 

para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya terlebih dahulu 

daripada menuntut hak. 

8. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain 

Asas ini mengandung makna bahwa para pihak yang mengadakan 

hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam 

hubungan perdatanya itu. 

9. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak 

Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat dan 

bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang mukallaf, 

artinya mampu memikul hak dan kewajiban, sempurna jasmani dan 

rohaninya. 

10. Asas Mendapatkan Hak Karena Usaha dan Jasa 

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan mendapatkan hak 

berdasarkan usaha dan jasanya, baik yang dilakukannya sendiri maupun 

yang diusahakannya bersama-sama orang lain. 
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11. Asas Adil dan Berimbang 

Asas ini akan dikupas lebih mendalam di dalam Kajian Umum tentang 

Prinsip Keadilan. 

12. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial 

Menurut ajaran Islam hak milik itu tidak boleh digunakan hanya untuk 

kepentingan pribadi pemiliknya saja, tetapi juga harus diarahkan untuk 

meningkatkankesejahteraan sosial (QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 19). 

13. Asas yang Beritikad Baik harus Dilindungi 

Asas ini mengandung makna bahwa jika ada pihak yang melakukan suatu 

hubungan perdata tidak mengetahui cacat tersembunyi dan memiliki itikad 

baik dalam hubungan perdata itu, kepentingannya harus dilindungi dan 

berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena itikad baiknya itu. 

14. Asas Resiko Dibebankan pada Harta, bukan pada Pekerja 

Asas ini mengandung makna bahwa jika perusahaan merugi, maka 

kerugian itu hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, bukan 

pada pekerjanya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk 

memperoleh upah. 

B. Kajian Umum tentang Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip 
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syariah.
23

 Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam hal ini khususnya 

menyangkut perihal pembebasan dari bunga (riba), bebas dari kegiatan 

spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal 

yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya 

membiayai kegiatan usaha yang halal.
24

 

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
25

 

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan , dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan antara bank syariah dan 

bank konvensional. Secara umum perbedaan di antara keduanya adalah: 

Tabel 1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 Bank Syariah Bank Konvensional 

Akad dan Aspek 

Legalitas 

Hukum Islam dan Hukum 

Positif 

Hukum Positif 

Lembaga 

Penyelesaian 

Sengketa 

Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia (BAMUI), dan 

sekarang diupayakan 

pembentukan Badan 

Arbitrase Syariah Nasional 

(BAYARNAS) 

Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) 

Struktur 

Organisasi 

Ada Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

Tidak ada DSN dan DPS 

Investasi Halal Halal dan Haram 

Prinsip 

Operasional 

Bagi hasil, jual beli, sewa Perangkat bunga 

                                                           
23

 Ascarya dan Diana Yumanita, 2005, Bank Syariah: Gambaran Umum, Jakarta: Pusat Pendidikan dan 
Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, hlm. 1 
24

 Ibid, hlm. 4 
25

 Gemala Dewi, op. cit., hlm. 99 



26 
 

Hubungan 

dengan Nasabah 

Kemitraan Debitur-Kreditur 

Tujuan Profit dan Falah Oriented Profit Oriented 

Sumber: Gemala Dewi, hlm. 99 (diolah) 

Mengenai prinsip bagi hasil yang menjadi pembeda di samping prinsip 

jual beli dan sewa-menyewa dari sistem bunga yang digunakan oleh bank 

konvensional, mempunyai perbedaan khusus dengan sistem bunga tersebut. 

Hal ini dapat kita lihat seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2 

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 

 Bunga Bagi Hasil 

a. Penerimaan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung 

Penentuan besarnya rasio/nisbah 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi 

b. Besarnya persentase berdasarkan 

besarnya jumlah uang (modal) 

yang dipinjamkan 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh 

c. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi 

Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak 

d. Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang “booming” 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai peningkatan jumlah 

pembayaran 

e. Eksistensi bunga diragukan oleh 

semua agama, termasuk Islam 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil 

Sumber: Gemala Dewi, hlm. 100 (diolah) 
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3. Fungsi dan Peran Bank Syariah 

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam 

pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), antara lain:
 26

 

1. Manajer investasi; bank syariah dapat mengelola investasi dari nasabah. 

2. Investor; bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran: bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya. 

4. Pelaksana kegiatan sosial; sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan 

syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. 

4. Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:
 27

 

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 

agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lain yang 

mengandung unsur tipuan (gharar), karena menimbulkan dampak negatif 

terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 
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kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada 

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 

4. Untuk mengentas kemiskinan, dengan jalan pembinaan nasabah yang 

lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti 

program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, 

program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan 

program pengembangan usaha bersama. 

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah 

mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, 

sehingga menghindari persaingan tidak sehat antar lembaga keuangan. 

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non 

syariah. 

5. Produk-Produk Bank Syariah 

Produk-produk bank syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip 

jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan sebagai akad pelengkap. 

a. Produk-Produk dengan Prinsip jual Beli (Bai‟)
28

 

1) Bai‟ al-Murabahah 

Bai‟ al-Murabahah akan dikupas lebih mendalam did alam Kajian 

Umum tentang Bai‟ al-Murabahah. 
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2) Bai‟ as-Salam 

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang 

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara 

tangguh (oleh produsen) sedangkan pembayaran dilakukan secara 

tunai (oleh bank). Setelah barang diserahkan kepada bank maka bank 

akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau cicilan. Harga jual 

yang ditetapkan adalah harga beli bank ditambah keuntungan. 

3) Bai‟ al-Istishna 

Bai‟ al-Istishna merupakan suatu jenis khusus dari bai‟ as-Salam. 

Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Namun 

bedanya dalam al-Istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank 

dalam beberapa kali (termin) pembayaran. 

b. Produk-Produk dengan Prinsip Sewa (Ijarah)
29

 

Dalam konteks perbankan syariah, Ijarah adalah lease contract di 

mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan 

(equipment) kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang 

sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge). 

c. Produk-Produk dengan Prinsip bagi hasil
30

 

1) Al- Musyarakah 

Al-Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 
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kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. 

2) Al-Mudharabah 

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama uasha antara dua pihak di 

mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan 

apabila rugi akan ditanggung oleh pemiliki modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola. 

d. Produk-Produk sebagai Akad Pelengkap
31

 

1) Al-Hiwalah 

Dalam konsep hukum perdata, Al-Hiwalah adalah serupa dengan 

lembaga pengambilalihan utang (schuldoverneming), atau lembaga 

pelepasan utang atau penjualan utang (debt sale), atau lembaga 

penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam akad ini bank 

bekerja dengan cara mengambil alih piutang. 

2) Al-Qardh 

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan. Al-Qardh dikategorikan dalam akad 

thatwawwui atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. 
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3) Al-Wakalah 

Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama 

kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam implikasi 

perbankan hal ini terjadi apabila nasabah mamberikan kuasa kepada 

bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, 

seperti pembukuan Letter of Credit (L/C), inkaso, dan transfer uang. 

Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank memperoleh pengganti 

biaya berdasarkan kesepakatan bersama. 

4) Al-Kafalah 

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung 

jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab 

orang lain sebagai jaminan. 

C. Kajian Umum tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI)
32

 

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam 

Lembaran Negara. Dengan demikian Peraturan Bank Indonesia mengikat semua 

orang atau perusahaan.  
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Berkenaan dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan 

pelaksana dari undang-undang, patut dikemukakan bahwa Peraturan Bank 

Indonesia sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas 

Bank Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai 

lembaga negara yang independen. 

Peraturan Bank Indonesia merupakan sebuah konsekuensi logis yang 

merupakan hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen. Undang-

Undang No.23/1999 jo. Undang-Undang No.3/2004 memberikan kewenangan 

kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan 

Bank Indonesia untuk mengatur aspek-aspek yang terkait dengan tugas dan 

wewenang Bank Indonesia. Sebagai produk hukum yang berfungsi sebagai 

peraturan pelaksana dari Undang-undang maka kedudukan Peraturan Bank 

Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana lainnya. Hal ini 

sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan 

peraturan/penetapan (power to regulate) dan kewenangan untuk mengenakan 

sanksi (power to impose sanctions).  

Dalam literatur lain, Hendra Nurtjahjo, dkk menyatakan dalam bukunya yang 

berjudul “Eksistensi Bank Sentral dalam Konstitusi Berbagai Negara 

(Pembahasan Kemandirian Bank Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata 

Negara)”, bahwa Peraturan Bank Indonesia memiliki sifat mengikat sebagaimana 

diperintahkan langsung oleh Undang-undang yang secara langsung 

memerintahkan hal tersebut kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini dikatakan 
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bahwa Bank Indonesia dapat menjadi Self Regulatory Body dengan tetap 

mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Bank Indonesia hanya berwenang mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 

dalam hal yang terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 8 UU No.23/1999. 

Prof. Dr. Jimly Assidiqie berpendapat bahwa, “dalam UU No.10/2004, 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak disebut secara khusus, tapi kedudukannya 

sebagai subordinate legislation yang melaksanakan dan mendapat delegasi 

kewenangan mengatur (delegation of rule-making power) dari UU, sehingga 

dapat dikatakan berada di bawah UU. Sebagai peraturan pelaksana UU, PBI tidak 

dapat dibatalkan oleh Peraturan pemerintah (PP), sehingga oleh sebab itu, dapat 

saja disebut sejajar dengan PP yang juga merupakan peraturan pelaksana UU. 

Baik PP maupun PBI, seperti juga Peraturan MA (PERMA) dan Peraturan MK 

(PMK) hanya dapat ditetapkan jika mengatur hal-hal yang memang secara 

eksplisit diperintahkan pengaturannya lebih lanjut oleh UU. Inilah yang biasa 

saya sebut “hierarki fungsional” dimana urutan hierarki ditentukan berdasarkan 

prinsip delegation and subdelegation of rule-making power. Sedangkan hierarki 

yang biasa adalah hierarki struktural yang secara formal telah ditentukan 

urutannya oleh UU No. 10/2004, yaitu (i) UUD (ii) UU & Perpu, (iii) PP, (iv) 

Perpres, dan (v) Perda.” 
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D. Kajian Umum tentang Bai’ al-Murabahah 

1. Pengertian Bai’ al-Murabahah
33

 

Bai‟ al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. 

Dalam Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 

pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas margin keuntungan dalam jumlah 

tertentu. Pada perjanjian jual beli ini, bank membiayai pembelian barang yang 

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan 

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah 

dengan margin keuntungan atau telah di mark-up. Dengan kata lain, penjualan 

barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. 

Teknis Perbankan 

1) Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual 

adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah margin 

keuntungan (mark up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan 

jangka waktu pembayaran. 

2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, Murabahah 

lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil). 

3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada 

nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. 
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2. Dasar Hukum Bai’ al-Murabahah
34

 

QS. An-Nisa‟ ayat 29 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu.” 

 

QS. Al-Baqarah ayat 275 

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

HR. Ibnu Majah 

“Dari Suaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‟tiga hal yang 

di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual‟.” 

 

HR. Albazzar 

“Dari Rafaah bin Rafie ra. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya 

pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah SAW menjawab, 

„pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang 

mabrur‟.” 

 

HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih 

“Dari Abu Said al-Hudriyyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

„sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka‟.” 

 

3. Syarat-Syarat Sah dan Rukun Bai’ al-Murabahah 

Adapun syarat-syarat sah untuk melaksanakan jual beli dengan akad al-

Murabahah antara lain:
35

 

1. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal; 

2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh 

pembeli; 
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3. Harus ada kesepakatan penjual dan pembeli atas harga jual yang termasuk 

di dalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan; 

4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak 

untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian; 

5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka 

perjanjian jual beli yang pertama antara bank dengan pihak ketiga tersebut 

harus sah menurut syariah Islam. 

Sedangkan rukun jual beli dengan akad Murabahah haruslah terdiri atas 

elemen-elemen sebagai berikut:
36

 

1. Penjual (ba‟i); 

2. Pembeli (musytariy); 

3. Barang (mabi‟); 

4. Sighat dalam bentuk ijab-kobul. 

4. Syarat-Syarat bagi Pihak yang Mengajukan Permohonan
37

 

1. Individu 

a. Minimal berusia 21 tahun; 

b. Berakal sehat; 

c. Tidak dalam keadaan pailit; 

d. Mempunyai integritas pribadi yang baik. 
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2. Perusahaan 

Perusahaan yang dapat mengajukan permohonan bai‟ al-Murabahah 

dengan bank syariah haruslah berupa badan hukum yang tidak 

bertentangan dengan syariah Islam dan akan lebih disukai bila pemohon 

mempunyai rekening bank di bank syariah yang bersangkutan. 

E. Kajian Umum tentang Prinsip Keadilan 

1. Pengertian Prinsip Keadilan 

Asas keadilan ini berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung 

unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam utang piutang dengan 

tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil daripada harga 

barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu 

utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur dan menjadi milik yang 

berpiutang. Contoh lain misalnya, berjual beli barang jauh di bawah harga 

pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan 

hidupnya yang primer. Transaksi-transaksi ini bertentangan asas keadilan (al-

„Adalah).
38

  

Muhammad Daud Ali juga menambahkan bahwa asas keadilan (jika 

diimplementasikan dalam hukum perdata) mengandung arti bahwa hasil yang 

diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan.
39

 

Selain itu, asas keadilan yang paling utama adalah adanya perolehan 

keuntungan dan kerugian secara bersama dan berimbang antara para pihak. 
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Rugi sama ditanggung dan untung sama dibagi. Inilah sesungguhnya yang 

memberikan kehidupan pasti kepada bank, di mana lembaga keuangan ini 

menurut Islam adalah perantara; ia mencari modal di satu pihak dan 

menyalurkan modal itu kepada orang yang membutuhkan di pihak lain. 

Dengan demikian, para pihak yang terkait, yakni pemilik modal, pemanfaat 

modal, dan bank akan saling bahu membahu dalam menggerakkan perputaran 

roda pembangunan di bidang ekonomi.
40

 Jika salah satu dari mereka 

memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian, pihak yang lain akan ikut 

merasakan akibatnya. 

Indikator Prinsip Keadilan 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai 

yang terkandung dalam prinsip keadilan telah terlaksana jika salah satu 

indikator prinsip keadilan di bawah ini telah terpenuhi, yaitu: 

a. Transaksi tidak mengandung unsur penindasan; 

b. Hasil yang diperoleh seimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan 

oleh para pihak; atau 

c. Keuntungan atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak turut pula 

dirasakan atau ditanggung oleh pihak lainnya. 

2. Dasar Hukum Prinsip Keadilan 

QS. An-Nisa ayat 135 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
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dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau 

miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

QS. Al-Maidah ayat 8 

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

QS. An-Nahl ayat 90 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

 

QS. Al-Isra‟ ayat 35 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.” 

 

QS. Shad ayat 26 

“Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 

di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan.” 

 

QS. Ar-Rahman ayat 9 

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu.” 

  



40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh, digunakan suatu metode 

penelitian yuridis normatif, di mana tinjauan hukum dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum.
41

 Normatif adalah metode 

penelitian yang dalam menganalisis nilai-nilai keadilan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya menyangkut peraturan 

tentang perjanjian jual beli dengan akad Murabahah yang dilakukan oleh bank 

syariah dengan para nasabahnya digunakan asas-asas dan norma-norma hukum 

yang terkait perihal tersebut. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-

undang (statute approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini 

diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesusaian antara suatu undang-

undang dengan undang-undang lainnya.
42

 Di samping itu, peneliti juga 

menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), yakni pendekatan yang 

digunakan untuk memahami konsep-konsep prinsip keadilan berdasarkan hukum 

Islam sehingga mempermudah penulis untuk memahami nilai-nilai keadilan yang 
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terkandung dalam peraturan-peraturan yang sedang diteliti terkait dengan 

kegiatan jual beli dengan akad Murabahah. 

B. Bahan Hukum 

a. Jenis bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer, adalah suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat 

yang berkaitan dengan peraturan tentang perjanjian jual beli dengan akad 

Murabahah, yang meliputi: 

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana 

serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah. 

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam 

Murabahah. 
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2) Bahan Hukum Sekunder, adalah pustaka yang berisikan informasi 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

peneliti didapat dari buku-buku, dokumen-dokumen, pendapat pakar, 

artikel, serta peraturan perundang-undangan lain yang digunakan untuk 

memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan 

hukum primer secara mendalam. 

3) Bahan Hukum Tersier, adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang nantinya 

akan digunakan oleh peneliti, misalnya: kamus, ensiklopedia hukum, 

indeks majalah hukum, dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum 

sebelumnya. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum primer yang merupakan fokus dari penelitian ini yaitu 

kepustakaan terkait dengan perjanjian jual beli dengan akad Murabahah dan 

keterkaitannya dengan nilai-nilai keadilan serta landasan hukum mengenai 

hubungan antara akad Murabahah dengan prinsip keadilan tersebut. 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (library research), yaitu dengan 

mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, 

makalah, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual 

beli dengan akad Murabahah dan hubungannya dengan prinsip keadilan serta 

landasan-landasan hukum yang telah mengatur hal-hal tersebut di dalamnya. 
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D. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal, di mana 

dalam mengelola bahan hukum penulis menangkap arti dari setiap teks menurut 

bunyi dan kata-kata yang termaktub dalam tiap peraturan yang mengatur tentang 

perjanjian jual beli dengan akad Murabahah, seperti peraturan-peraturan dalam 

PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana 

bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI 

Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor: 

13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, Fatwa DSN-MUI 

Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah, dan Fatwa 

DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam 

Murabahah. Peraturan-peraturan tersebut akan dianalisis keterkaitannya dengan 

prinsip keadilan, sudahkah semua aspek dalam kegiatan jual beli dengan akad 

Murabahah diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. 

E. Definisi Konseptual 

a. Kajian Yuridis Normatif, adalah suatu bentuk kajian yang mendeskripsikan 

bahan hukum dengan menganalisis dan memaparkan isi dari peraturan-

peraturan yang mengatur tentang perjanjian jual beli dengan akad Murabahah 

yang dilakukan oleh badan Perbankan di Indonesia dan keterkaitannya dengan 

prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam. 



44 
 

b. Prinsip (asas) keadilan, adalah asas dalam hukum Islam yang mensyaratkan 

para pihak yang terikat perjanjian untuk berada dalam posisi atau kedudukan 

yang sama, tidak saling menindas satu sama lain, dan dapat menyeimbangkan 

ikhtiar dan hasil yang diperoleh oleh masing-masing pihak. 

c. Akad Murabahah, adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli 

barang antara bank dan nasabah di mana dalam penentuan harganya terdapat 

harga asal ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati bersama. 

Dalam hal ini, pihak bank menyebutkan harga pembelian barang kepada 

nasabah, kemudian ia mensyaratkan atas marjin keuntungan dalam jumlah 

tertentu. Bank menyerahkan barang terlebih dahulu kepada nasabah, 

sedangkan nasabah membayarnya secara mengangsur.  

d. Hukum Perbankan Indonesia, adalah hukum atau peraturan yang mengatur 

segala sesuatu yang berkaitan dengan bank yang ada di Indonesia, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usaha. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Keberadaan Prinsip Keadilan dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Kegiatan Jual Beli 

dengan Akad Murabahah sebagai Sumber Penyusunan Peraturan bagi 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah 

Pertama, mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank Syariah: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba. 

Riba merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam, karena terlalu 

menguntungkan pihak bank namun di sisi lain menempatkan nasabah 

dalam posisi yang dirugikan. Dengan kata lain, sistem riba (bunga) 

mengandung unsur penindasan sehingga tidak memenuhi kriteria prinsip 

keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contoh konkret yang 

menunjukkan bahwa riba sangat merugikan nasabah adalah dari penentuan 

besarnya marjin yang diambil oleh bank syariah. Dalam bank 

konvensional, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat 

bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan marjin (tingkat 

keuntungan) Murabahah yang diterapkankan oleh bank syariah (bila 

sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh 

berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank 
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syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan. 

Pada lembaga keuangan konvensional, dimungkinkan membuat sebuah 

klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan 

pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar. Keunggulan dari 

sebuah produk jual beli Murabahah adalah memberikan kepastian dan 

kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan.
43

 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini yakni: 

“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba…” (QS. Al-Baqarah ayat 275) 

“Dan Nabi menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A‟raaf ayat 

157) 

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

Permasalahan halal-haram merupakan faktor yang mutlak dan tidak 

dapat ditawar lagi dalam ajaran Islam. Barang yang diharamkan oleh 

agama jelas mengandung kemudaratan bagi umat manusia. Adapun 

contoh kemudaratan tersebut antara seperti: jual beli minuman beralkohol 

yang dapat merusak akal dan kesehatan, jual beli rumah yang secara 

prinsip masih dimiliki orang lain (pihak ketiga) sehingga menyebabkan 

kesulitan dalam proses jual beli antara bank dan nasabah, dan sebagainya. 

Kemudaratan tersebut jelas tidak dapat membantu terwujudnya nilai-nilai 

keadilan karena sifatnya yang merugikan (seperti terdapat pihak yang 
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ditindas atau jika terjadi sengketa maka hasil yang diperoleh tidak 

seimbang antara usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh para pihak). 

Dengan demikian, hanya barang-barang yang dihalalkan oleh agama yang 

boleh diperjualbelikan dengan akad Murabahah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini antara lain: 

“Dan Nabi menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A‟raaf ayat 

157) 

“Mereka menanyakan padamu, „Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka,‟ katakanlah „dihalalkan bagimu yang baik-baik.” (QS. al-

Maidah ayat 4) 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap harga pembelian suatu 

barang yang telah disepakati kualifikasinya merupakan salah satu upaya 

bank syariah untuk membantu kondisi keuangan nasabah yang pada waktu 

itu tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang yang mereka 

inginkan. Tindakan pembiayaan bank yang berani mengambil resiko ini 

semata-mata untuk membantu nasabah mendapatkan barang yang 

diinginkannya dengan “menjamin” keberadaan barang tersebut di tangan 

bank agar tidak terlepas ke tangan orang lain. Tindakan ini sesuai dengan 

prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam karena alih-alih menindas 

pihak nasabah, tindakan ini justru meringankan dan memberi kemudahan 

nasabah untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia berkelapangan…” (QS. Al-Baqarah ayat 280) 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih)
44

 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

Berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap Kajian Ilmiah 

dan Pemberian Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 1419 H (1999 M) Nomor 

20104 yang membahas perihal menjual barang yang belum dimiliki, 

dikatakan bahwa tidak diperbolehkan menjual berbagai barang, baik 

secara tunai maupun kredit, secara berangsur atau tidak, kecuali pemilik 

barang tersebut telah menguasainya dan menerimanya secara penuh, yakni 

pembeli pertama telah menerima, menguasainya, dan memindahkannya 

kepada miliknya. Dan sekedar memperoleh surat-surat pabean tidak 

dianggap sebagai jual beli sebelum adanya penguasaan dan pemilikan 

barang itu secara sempurna.
45

 Hal ini telah sesuai dengan prinsip keadilan 

karena jika bank tidak membeli barang tersebut secara sah kepada pemilik 

asal sehingga kepemilikan atas barang tidak berpindah, maka hal ini dapat 

menindas pemilik asal tersebut karena hak kepemilikannya atas barang 

tersebut telah dilanggar oleh bank.  
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” 

(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain)
46

 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

Salah satu upaya yang dilakukan para pihak dalam melaksanakan 

sebuah perjanjian atau hubungan kerja sama agar timbul rasa saling 

mempercayai adalah dengan adanya transparansi di antara para pihak. 

Demikian pula dengan hubungan jual beli yang dilakukan dengan akad 

Murabahah, bank dan nasabah tidak boleh saling menutupi perihal apapun 

yang ada dalam dirinya sejauh menyangkut kepentingan hubungan jual 

beli tersebut. Ketentuan ini secara khusus mengatur “perilaku” bank 

kepada nasabahnya agar bersikap setransparan mungkin perihal semua hal 

yang berkaitan dengan pembelian barang yang menjadi obyek jual beli. 

Dengan demikian, prinsip keadilan dapat ditegakkan karena tidak 

memberi kesempatan bagi bank untuk berbuat curang dan merugikan 

nasabah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Nabi bersabda, „barangsiapa mencurangi kami, maka dia tidak 

termasuk dalam golongan kami‟.” (HR. Muslim)
47

 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam 
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kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

Masih terkait dengan ayat sebelumnya, di mana dalam ayat ini bank 

dituntut untuk berlaku jujur dan terbuka perihal harga pembelian barang 

kepada nasabahnya sehingga menghindarkan niatan buruk bank untuk 

berbuat curang ataupun menghilangkan prasangka buruk yang muncul dari 

dalam diri nasabah kepada bank. Dengan demikian akan timbul rasa aman 

dan saling percaya antar kedua belah pihak. Di sisi lain, menyangkut 

pengambilan keuntungan yang ia tambahkan dari harga jual barang kepada 

nasabah, hal ini sah-sah saja sebagai imbalan atas kerugian yang telah 

ditempuh bank di mana ia telah membeli barang yang menjadi obyek jual 

beli dengan nasabah dengan mengatasnamakan dirinya (bank) sebagai 

pemilik barang kemudian harus menerima pembayaran yang dilakukan 

oleh nasabah kepada dirinya secara mengangsur (bukan langsung tunai). 

Hal ini telah disahkan pula dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Komite 

Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 1419 H 

(1999 M) Nomor 2020 tentang membeli barang dengan tunai, lalu 

menjualnya secara kredit disertai pengambilan keuntungan. Dengan 

demikian, ayat ini mendukung tercapainya prinsip keadilan karena kedua 

belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan (bank memperoleh 

keuntungan dari harga jual tersebut, sedangkan nasabah memperoleh 

keringanan dalam proses pembayarannya yang dilakukan secara 

mengangsur). 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

Ayat ini menjelaskan sistematika pembayaran barang yang dilakukan 

oleh nasabah kepada bank dalam jual beli dengan akad Murabahah. Hal 

ini sah-sah saja sebagai upaya yang dilakukan untuk meringankan beban 

nasabah yang tidak memiliki dana yang dapat sekaligus mencukupi 

pembayaran barang dalam satu waktu tertentu sehingga langsung terbayar 

lunas. Adapun syarat untuk melaksanakan praktek ini adalah adanya 

kesepakatan antara bank dan nasabah, sehingga di antara masing-masing 

pihak timbul keridaan akan akad ini. Ketika telah disepakati batas waktu 

yang menjadi rentang waktu pembayaran tersebut, nasabah wajib 

memenuhinya sebagai upaya mempertahankan nilai keadilan dalam akad 

Murabahah (bank telah memberi keringanan pada nasabah, sebaliknya 

nasabah juga wajib memenuhi apa yang telah ia janjikan kepada bank agar 

bank tidak mengalami kerugian). Dengan demikian, tidak ada pihak yang 

ditindas selama pelaksanaan akad ini berlangsung. 
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Nabi Muhammad SAW pun pernah menegaskan bahwa beliau pernah 

membeli suatu benda dengan sistem pembayaran menggunakan batas 

waktu tertentu.
48

 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

Dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi bank untuk mengadakan 

perjanjian khusus dengan nasabah yang bertujuan mencegah terjadinya 

penyalahgunaan atau kerusakan sepanjang pelaksanaan akad, karena hal 

ini merupakan upaya preventif bank untuk melindungi dirinya dari niat 

jahat nasabah nakal. Namun tetap dengan syarat bahwa di antara kedua 

belah pihak saling setuju dan sukarela dalam memenuhi isi dari perjanjian 

khusus tersebut sehingga tidak ada unsur penindasan yang bertentangan 

dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rsulullah SAW bersabda, 

„sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka‟.” (HR. 

al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban) 
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9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

 Sama halnya dengan yang telah dijelaskan dalam pembahasan dari 

ayat (4), di mana syariat Islam mensyaratkan kepada umat Islam agar 

menjual barang yang telah menjadi miliknya, karena jika terdapat 

seseorang yang menjual barang milik orang lain yang belum menjadi 

miliknya sendiri secara sah, maka hal itu sama saja dengan menindas 

pemilik asli barang tersebut. Dalam hal ini, meskipun bank mewakilkan 

pembelian barang dari pihak ketiga kepada nasabah, namun bagaimanapun 

juga bank-lah yang berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah berperan 

sebagai pembeli. Sehingga dengan demikian, jual beli baru dapat 

dilaksanakan setelah barang, secara prinsip, telah menjadi milik bank. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” 

(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain) 

Kedua, mengenai Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank. 

Permohonan (ijab) yang berasal dari nasabah menunjukkan bahwa 

akad jual beli secara Murabahah yang akan dilakukannya untuk membeli 

suatu barang dengan bank sebagai pihak penjual berasal dari keinginan 

nasabah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada paksaan bagi 
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pihak nasabah untuk melakukan ijab tersebut sehingga prinsip keadilan 

telah terlaksana. Di sisi lain bank hanya akan melaksanakan jual beli 

tersebut setelah ada ijab nasabah, sehingga dengan kata lain bank hanya 

berperan sebagai fasilitator agar keinginan nasabah untuk membeli suatu 

barang tetap dapat tercapai meskipun kondisi keuangan nasabah tidak 

memungkinkan untuk membeli barang secara tunai. Hal ini menunjukkan 

bahwa peranan bank yang justru meringankan beban nasabah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rsulullah SAW bersabda, 

„sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka‟.” (HR. 

al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban) 

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli dahulu aset 

yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

Syariat Islam membolehkan bagi tiap umatnya agar menjual barang 

yang dimilikinya, bukan barang milik orang lain. Pun demikian dengan 

bank sebagai pihak penjual, setelah ia menerima permohonan seperti yang 

telah disebutkan dalam ayat (1) di atas, bank wajib membeli dahulu aset 

yang dimaksud oleh nasabah tersebut dari pihak ketiga secara sah 

sehingga barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Setelah hal 

ini dilaksanakan barulah bank boleh berperan sebagai penjual, karena 

barang tersebut secara prinsip telah menjadi miliknya sehingga bank tidak 

melakukan penindasan terhadap hak kepemilikan pihak ketiga akan 

barang tersebut. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” 

(QS. Al-Baqarah ayat 275) 

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” 

(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain) 

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

Setelah nasabah mengajukan permohonan dan bank menyetujuinya, 

maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam kontrak jual beli 

secara tertulis yang ditandatangani oleh bank dan nasabah agar secara 

hukum perjanjian tersebut dapat mengikat kedua belah pihak. Ketentuan 

ini lebih berfokus pada kewajiban nasabah untuk membeli barang yang 

telah dipesannya, karena jika tidak, maka akan sangat merugikan bank 

yang sudah terlanjur membeli barang pesanan nasabah tersebut.  

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian 

menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah ayat 282) 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” (QS. 

Al-Maidah ayat 1) 
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4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

Pengambilan uang muka dalam akad Murabahah saat para pihak (bank 

dan nasabah) menandatangani kesepakatan awal pemesanan boleh 

dilakukan dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan materi yang tertuang 

dalam fatwa Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Kerajaan 

Saudi Arabia 1419 H (1999 M) Nomor 19637 perihal Jual Beli dengan 

Uang Muka, di mana dalam pelaksanaannya pembeli membayarkan uang 

kepada penjual atau wakilnya, yang jumlahnya lebih sedikit dari harga 

yang harus dibayarkan setelah transaksi jual beli ditetapkan, untuk 

menjamin barang dagangan tersebut agar tidak diambil orang lain. Dan 

jika pembeli itu mengambil barang tersebut maka uang muka itu sudah 

masuk dalam hitungan harga. Jual beli dengan uang muka ini dibenarkan, 

baik diberi batasan waktu pembayaran sisa harga yang harus dibayarkan 

atau tidak.
49

 Dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, keberadaan uang 

muka pada saat penandatanganan awal pemesanan barang sangat 

bermanfaat bagi pihak bank selaku pihak penjual yang berkewajiban 

membeli barang pesanan nasabah, karena dengan uang muka tersebut 

bank dapat mengetahui kesungguhan nasabah untuk benar-benar membeli 

barang pesanannya. Dengan demikian, bank tidak berada dalam posisi 

yang dirugikan jika kelak ia membeli barang yang dipesan tersebut. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Rasulullah SAW. ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual 

beli, maka beliau menghalalkannya.” (HR. Riwayat „Abd al-Raziq 

dari Zaid bin Aslam)
50

 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.” (kaidah fikih)
51

 

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 

Penolakan yang dilakukan nasabah untuk membeli barang yang telah 

dipesannya dari bank sesungguhnya berdampak pada kerugian yang 

ditanggung oleh pihak bank yang berkewajiban memenuhi pesanan 

nasabah tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghindari kerugian di satu 

pihak saja, uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah tidak serta 

merta dikembalikan pada nasabah melainkan digunakan oleh bank untuk 

menutupi biaya riil yang sudah terlanjur dikeluarkan bank termasuk dalam 

proses pembuatan kontrak jual beli, seperti biaya notaris, materai, atau 

biaya administrasi lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

“Bahaya (beban) berat harus dihilangkan.” (kaidah fikih) 
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6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

Uang muka yang digunakan untuk menutupi biaya riil akan sia-sia jika 

nilainya tidak mencukupi biaya riil itu, sehingga apabila hal ini terjadi 

maka bank tetap saja mengalami kerugian karena harus menutupi biaya 

riil yang lebih besar dari besarnya uang muka dari nasabah tersebut. Oleh 

sebab itu, bank boleh meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah 

agar biaya riil dapat sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini 

bukanlah suatu bentuk penindasan bagi nasabah karena sejak awal 

pemesanan berasal dari nasabah (nasabah tidak dipaksa untuk memesan 

barang di bank) sedangkan bank hanya bertindak sebagai fasilitator, 

sehingga apabila bank sudah memenuhi keinginan nasabah namun 

nasabah mengurungkan niat untuk membeli barang pesanannya tersebut 

maka hal itu merupakan suatu resiko yang memang harus ditanggung oleh 

nasabah sehingga hal ini merupakan perwujudan dari prinsip keadilan di 

mana keuntungan atau kerugian dialami oleh masing masing pihak yang 

(secara sukarela) terlibat kontrak jual beli dengan akad Murabahah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 
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7) Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif uang muka, 

maka: 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 

tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib 

melunasi kekurangannya. 

Menurut Khatib Al-Syarbini arti kata urbun dalam bahasa adalah 

memajukan dan mendahulukan. Sedangkan definisi urbun dalam istilah 

menurut Ibnu Qudamah adalah transaksi di mana pembeli membeli barang 

dan menyetorkan sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih yang 

dalam pengertiannya disini, setoran uang tersebut adalah bagian dari harga 

jual apabila pembeli memutuskan untuk melanjutkan akad jual-belinya. 

Apabila pembeli memutuskan untuk mundur (tidak melanjutkan akad) 

uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual.
52

 

Berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah di atas, tampak bahwa Islam 

telah menentukan sikap dalam memperlakukan keberadaan urbun atau 

uang muka. Dalam transaksi di zaman modern ini, urbun lebih dikenal 

dengan istilah uang muka, panjar, DP. Uang muka merupakan pengikat 

atau tanda jadi transaksi jual beli, yaitu seseorang membeli sesuatu dan 
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memberikan sebagian pembayarannya yakni uang muka itu sehingga 

merupakan bagian dari pembayaran seluruh harga apabila transaksi 

dilanjutkan dan apabila transaksi tidak berlanjut, uang muka tersebut 

menjadi hak penjual.
53

 Hal ini bertujuan menutupi kerugian yang dialami 

oleh bank (berkenaan dengan biaya riil) akibat pesanan barang yang 

diminta nasabah. Jika uang muka tersebut tidak dapat menutupi seluruh 

kerugian yang dialami bank, bank dapat meminta kekurangannya kepada 

nasabah. Hal ini merupakan wujud penegakan prinsip keadilan agar tidak 

ada salah satu pihak yang dirugikan dalam praktek penggunaan kontrak 

urbun tersebut. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Rasulullah SAW. ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual 

beli, maka beliau menghalalkannya.” (HR. Riwayat „Abd al-Raziq 

dari Zaid bin Aslam) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

Ketiga, tentang Jaminan dalam Murabahah: 

1) Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

Seperti yang telah disebutkan dengan jelas dalam ayat ini, dalam jual 

beli dengan akad Murabahah, bank sebagai penjual dibolehkan meminta 

jaminan kepada nasabah, sebab dalam hal ini bank telah mengambil resiko 

yang lebih besar (dengan membeli barang pesanan nasabah) dibandingkan 
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dengan nasabah (yang hanya mengajukan permohonan dan membayar 

uang muka) sehingga bank berhak merasa aman dengan adanya 

kesungguhan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya 

tersebut. Dengan demikian, prinsip keadilan telah tercapai karena dengan 

adanya jaminan ini nasabah pun telah melakukan pengorbanan yang besar 

yakni dengan memenuhi permintaan bank tersebut. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

 “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” (kaidah fikih)
 54

 

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan secara 

lebih spesifik perihal permintaan bank kepada nasabah untuk 

menyediakan jaminan sepanjang pelaksanaan perjanjian jual beli di antara 

keduanya. Adapun barang jaminan yang diminta adalah yang sifatnya 

dapat dipindahtangankan dengan mudah, seperti surat-surat berharga milik 

nasabah yang menjadi bukti otentik atas kepemilikan nasabah terhadap 

suatu barang tertentu (contohnya: Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor 

atau BPKB, sertifikat tanah, dan sebagainya). 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

 “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” (kaidah fikih) 
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Keempat, tentang Hutang dalam Murabahah 

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi Murabahah tidak 

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan 

pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan hutangnya kepada bank. 

Transaksi jual beli antara nasabah dan pihak ketiga tidak ada sangkut 

pautnya dengan kepentingan maupun campur tangan bank (meskipun bank 

juga memiliki perjanjian jual beli dengan nasabah atas barang yang sama), 

sehingga apabila terjadi keuntungan atau kerugian dalam transaksi antara 

nasabah dan pihak ketiga tersebut maka sudah seharusnya jika hal itu 

tidak mempengaruhi kewajiban nasabah terhadap bank. Ayat ini 

menegaskan bahwa transaksi jual beli antara bank-nasabah dengan 

transaksi jual beli antara nasabah-pihak ketiga merupakan dua transaksi 

jual beli yang terpisah. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat terwujud 

karena ayat ini mewajibkan nasabah untuk menjalankan pembayaran 

angsuran hutangnya kepada bank seperti sediakala sebelum nasabah 

tersebut melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga sehingga tidak 

ada alasan untuk merugikan bank. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 
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“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

Seperti yang telah ditegaskan pada pembahasan ayat sebelumnya, 

transaksi jual beli antara bank-nasabah dengan transaksi jual beli antara 

nasabah-pihak ketiga merupakan dua transaksi jual beli yang terpisah. 

Apabila nasabah hendak menjual barang yang masih ia angsur terhadap 

bank kepada pihak ketiga, maka hal itu diperbolehkan karena tidak 

merugikan pihak manapun. Nasabah tidak wajib melunasi harga beli 

barang tersebut kepada bank asalkan nasabah dapat tetap membayar 

angsuran kepada bank secara teratur sehingga tidak merugikan bank. Ayat 

ini menegakkan prinsip keadilan dengan jalan melindungi nasabah agar 

tidak terbebani untuk segera melunasi angsuran pembayarannya kepada 

bank ketika ia menjual barang yang bersangkutan kepada pihak ketiga. 

Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan jika praktek ini 

dilaksanakan. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia berkelapangan…” (QS. Al-Baqarah ayat 280) 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih)
55
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3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 

harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

Apabila kontrak jual beli antara nasabah dan pihak ketiga 

menyebabkan kerugian yang dialami oleh nasabah, maka hal ini tidak 

boleh turut merugikan pihak bank yang tidak ikut campur atas jual beli 

antara nasabah-pihak ketiga tersebut. Ayat ini menegakkan prinsip 

keadilan dengan melindungi kepentingan bank yang berada di luar 

perjanjian jual beli yang merugikan tersebut dengan mewajibkan nasabah 

untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan 

kesepakatan awal dan melarang nasabah untuk memperlambat angsuran 

pembayaran atau meminta kerugian yang dialaminya tersebut untuk 

diperhitungkan dalam pelunasan pembayaran barang kepada bank, karena 

hal itu dapat merugikan bank. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…” (QS. al-

Maidah ayat 1) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 
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Kelima, tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian hutangnya. 

Larangan tentang penundaan pembayaran hutang bagi nasabah yang 

memiliki kemampuan juga terdapat dalam fatwa Komite Tetap Kajian 

Ilmiah dan Pemberian Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 1419 H (1999 M) 

Nomor 8859 tentang Menunda-nunda Pembayaran Hutang, di mana telah 

diterangkan bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk 

menunda-nunda hutang, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang 

mampu membayar apa yang wajib ia tunaikan.
56

 Dalam kaitannya dengan 

prinsip keadilan, penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan upaya 

nasabah untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menahan harta yang 

dimilikinya namun di sisi lain akan merugikan pihak bank yang 

seharusnya segera memperoleh pembayaran hutang tersebut. Adapun 

dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

 “Dari Abu Hurairah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW 

bersabda, „Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu 

adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang di antara kalian 

diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia 

mengikutinya‟.” (HR. Malik II/674)
57

 

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang 

mampu adalah suatu kezaliman…” (HR. Jama‟ah)
58
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2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Jika terjadi masalah antara bank dan nasabah seperti yang dijelaskan 

dalam ketentuan ini, maka sebaiknya diupayakan pencapaian mufakat 

melalui musyawarah, agar terjadi keridaan dari masing-masing pihak. 

Namun jika masing-masing pihak tetap teguh mempertahankan 

pendapatnya dan berharap agar pihak lawan mengikuti apa yang mereka 

kehendaki, maka penyelesaian dapat ditempuh dengan keberadaan pihak 

ketiga. Pihak ketiga ini harus bersifat netral (tidak cenderung memihak 

salah satu pihak saja) serta mampu memahami duduk perkara yang 

sebenarnya sehingga dapat menilai dan memutus perkara melalui 

kacamata keadilan yang dimilikinya. Dalam kasus ini Badan Arbitrase 

Syariah berperan sebagai pihak ketiga tersebut. Putusan yang dikeluarkan 

Badan Arbitrase Syariah ini bersifat final sehingga mustahil untuk diubah 

dengan upaya hukum apapun (seperti banding, kasasi, atau PK). 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 

atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran 

dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa ayat 135) 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. 

An-Nahl ayat 90) 

Keenam, tentang Bangkrut dalam Murabahah 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, 

bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, 

atau berdasarkan kesepakatan. 

Hukum Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk memberi 

keleluasaan kepada orang lain yang mengalami kesempitan. Hal ini 

mencerminkan sifat dasar Allah SWT sebagai Yang Maha Pengasih, Yang 

Maha Penyayang, dan Maha Pemurah. Ayat ini juga mendukung 

ditegakkannya prinsip keadilan karena menghilangkan unsur penindasan 

terlebih bagi nasabah yang telah dinyatakan pailit. Di sisi lain, dengan 

penundaan tagihan hutang ini bank juga turut merasakan kerugian yang 

dialami oleh nasabah, sehingga memperkokoh nilai-nilai keadilan dalam 

transaksi jual beli dengan akad Murabahah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 

sampai ia berkelapangan…” (QS. Al-Baqarah ayat 280) 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih)
59
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2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang 

Muka dalam Murabahah 

Pertama, tentang ketentuan umum uang muka: 

1) Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan syariah (LKS) 

dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak 

bersepakat. 

Syariat Islam membolehkan penjual barang meminta uang muka 

kepada pembeli. Ketentuan mengenai permintaan uang muka ini juga 

dapat kita temukan dalam fatwa Komite Tetap Kajian Ilmiah dan 

Pemberian Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 1419 H (1999 M) Nomor 19637 

perihal Jual Beli dengan Uang Muka.
60

 Uang muka merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan penjual barang (dalam hal ini LKS) untuk 

menambah kepercayaannya terhadap kesungguhan nasabah untuk 

membeli barang yang telah dipesannya. Dengan diterimanya permintaan 

LKS tersebut oleh nasabah (yang artinya telah terjadi kesepakatan di 

antara kedua pihak), maka uang muka tersebut halal untuk diterima LKS. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Rasulullah SAW. ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual 

beli, maka beliau menghalalkannya.” (HR. Riwayat „Abd al-Raziq 

dari Zaid bin Aslam)
61

 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.” (kaidah fikih)
62
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2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan segala 

aktivitas dalam jual beli merupakan syarat mutlak dalam hukum Islam, 

termasuk dalam menentukan besarnya jumlah uang muka yang akan 

dibayarkan nasabah. Perihal kesepakatan ini juga dapat kita temukan 

dalam fatwa Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Kerajaan 

Saudi Arabia 1419 H (1999 M) Nomor 8859 perihal Saling Ridha dalam 

Jual Beli, yang di dalamnya menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan jual 

beli tanpa sikap saling ridha.
63

 Keridaan antara kedua pihak merupakan 

perwujudan prinsip keadilan karena mencerminkan tidak adanya unsur 

penindasan (paksaan) di mana masing-masing pihak sepakat untuk 

mematok besarnya uang muka yang bakal ditanggung oleh nasabah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

3) Jika nasabah membatalkan akad Murabahah, nasabah harus memberikan 

ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

Pembatalan nasabah dalam melaksanakan akad Murabahah bersama 

dengan LKS sesungguhnya berdampak pada kerugian yang ditanggung 

oleh pihak LKS yang berkewajiban memenuhi pesanan nasabah tersebut 

akan suatu barang yang telah dikemukakan di awal perjanjian. Oleh sebab 
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itu, untuk menghindari kerugian di pihak LKS saja (sehingga prinsip 

keadilan gagal ditegakkan), uang muka yang telah dibayarkan oleh 

nasabah tidak serta merta dikembalikan pada nasabah melainkan 

digunakan untuk menutupi segala macam kerugian yang telah dialami 

oleh LKS seperti biaya riil yang sudah terlanjur dikeluarkan LKS dalam 

proses pembuatan kontrak jual beli, seperti biaya notaris, materai, atau 

biaya administrasi lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

“Bahaya (beban) berat harus dihilangkan.” (kaidah fikih)
64

 

4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta 

tambahan kepada nasabah. 

Uang muka yang digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami 

oleh LKS akan sia-sia jika nilainya tidak mencukupi besarnya kerugian 

tersebut, sehingga apabila hal ini terjadi maka LKS akan tetap mengalami 

kerugian karena harus menutupi sisa jumlah kerugian yang tidak 

terjangkau oleh uang muka dari nasabah. Oleh sebab itu, LKS boleh 

meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah agar kerugian dapat 

sepenuhnya ditanggung oleh nasabah yang notabene disebabkan oleh 

dirinya sendiri. Hal ini bukanlah suatu bentuk penindasan bagi nasabah 

karena sejak awal pemesanan berasal dari nasabah (nasabah tidak dipaksa 
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untuk memesan suatu barang di LKS yang bersangkutan) sedangkan LKS 

hanya bertindak sebagai fasilitator, sehingga apabila LKS tersebut sudah 

memenuhi keinginan nasabah namun nasabah mengurungkan niat untuk 

membeli barang pesanannya tersebut maka hal itu merupakan suatu resiko 

yang memang harus ditanggung oleh nasabah. Ketentuan ini merupakan 

perwujudan dari prinsip keadilan di mana keuntungan atau kerugian 

dialami oleh masing masing pihak yang (secara sukarela) terlibat kontrak 

jual beli dengan akad Murabahah. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 

mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.  

Kelebihan uang muka yang diterima LKS dari nasabah merupakan hak 

dari nasabah tersebut. Hal ini dikarenakan kerugian yang ditanggung oleh 

LKS telah tertutup oleh uang muka tersebut, sehingga sisanya bukan lagi 

hak bagi LKS. Jika LKS tidak mengembalikan sisa uang muka kepada 

nasabah, maka sama saja dengan menindas nasabah yang bersangkutan. 

Pengambilan sisa uang muka ini diharamkan oleh ajaran Islam. Meskipun 

kesalahan ditimbulkan oleh nasabah, namun hak nasabah tidak boleh 
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dikesampingkan. Dengan adanya ayat ini maka nilai keadilan dapat 

ditegakkan karena tidak ada pihak yang lebih diuntungkan dan lebih 

dirugikan sepanjang pelaksanaan akad Murabahah dengan memakai uang 

muka.  

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan jika terjadi 

perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Jika terjadi perselisihan antara LKS dan nasabah seperti yang dijelaskan 

dalam ayat ini, maka sebaiknya diupayakan pencapaian mufakat melalui 

musyawarah, agar terjadi keridaan dari masing-masing pihak. Namun jika 

masing-masing pihak tetap teguh mempertahankan pendapatnya dan berharap 

agar pihak lawan mengikuti apa yang mereka kehendaki, maka penyelesaian 

dapat ditempuh dengan keberadaan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bersifat 

netral (tidak cenderung memihak salah satu pihak saja) serta mampu 

memahami duduk perkara yang sebenarnya sehingga dapat menilai dan 

memutus perkara melalui kacamata keadilan yang dimilikinya. Dalam kasus 
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ini Badan Arbitrase Syariah berperan sebagai pihak ketiga tersebut. Putusan 

yang dikeluarkan Badan Arbitrase Syariah ini bersifat final sehingga mustahil 

untuk diubah dengan upaya hukum apapun (seperti banding, kasasi, atau PK). 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau 

miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS. An-Nisa ayat 135) 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl ayat 

90) 

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan peraturan yang 

termaktub dalam fatwa ini berlaku asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu 

prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika 

waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Walaupun 

asas legalitas merupakan istilah hukum modern namun ajaran Islam juga 

menjunjung tinggi asas tersebut.
65

 Selanjutnya dijelaskan bahwa jika setelah 
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ketentuan ini ditetapkan namun baru diketahui adanya kekeliruan, maka 

peraturan ini akan diubah dan disempurnakan sehingga peraturan yang 

selanjutnya berlaku adalah ketentuan yang terbaru. Penerapan asas legalitas 

ini merupakan upaya penegakan prinsip keadilan karena melindungi pihak-

pihak terdahulu yang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan 

terkait sebab pada saat itu belum ada aturan yang melarangnya sehingga 

dengan demikian mereka tidak dapat dikatakan melanggar hukum. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 

sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan 

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 

dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus 

seorang rasul.” (QS. al-Isra‟ ayat 15) 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Diskon dalam Murabahah 

Pertama, tentang ketentuan umum: 

1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh 

kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi 

objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 

Untuk menegakkan prinsip keadilan dalam syariat Islam, salah satu 

komponen utama yang tidak boleh dilupakan dalam suatu perjanjian 

adalah keridaan yang muncul di hati masing-masing pihak. Dengan 

adanya keridaan tersebut (yang muncul setelah dicapai kesepakatan), 

maka tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan untuk 
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melaksanakan perjanjian sehingga tidak akan terdapat unsur penindasan 

karena adanya paksaan dari suatu pihak yang mengutamakan kepentingan 

pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Dari Abu Said al-Khudri bahwa rasulullah SAW bersabda, 

„Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka‟.” (HR. 

al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) 

2) Harga dalam jual beli Murabahah adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 

Syariat Islam tidak melarang LKS untuk mengambil keuntungan dari 

barang yang ia jual kepada nasabah asalkan keuntungan tersebut tidak 

bersifat menindas (khususnya dari segi jumlah yang terlalu besar) dan 

pengambilan keuntungan tersebut harus disertai dengan kesepakatan 

bersama. Syarat inilah yang menjadi penegak prinsip keadilan dalam 

ketentuan ini. Jika nasabah setuju untuk membayar keuntungan yang 

diminta oleh LKS, maka keuntungan tersebut halal untuk diterima oleh 

LKS yang bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam fatwa Komite Tetap 

Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 1419 H (1999 

M) Nomor 2020 tentang Membeli Barang dengan Tunai lalu Menjualnya 

Secara Kredit Disertai dengan Pengambilan Keuntungan.
 66
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Perdamaian dapat dilakukan di anatara kaum Muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang menharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. Tirmizi dari „Amr bin „Auf) 

3) Jika dalam jual beli Murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, 

harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah 

hak nasabah. 

Tujuan utama LKS membeli barang dari supplier adalah karena 

adanya pesanan dari nasabah yang akan membeli barang pesanannya 

tersebut dari LKS. Ketika LKS memperoleh diskon dari supplier, maka 

LKS tersebut wajib menjual barang sesuai dengan harga setelah dikenai 

diskon. Hal ini wajib dilakukan karena pada akhirnya harga beli yang 

dibayarkan oleh LKS tersebut nantinya akan diganti oleh nasabah sebagai 

pihak yang sejatinya menginginkan barang tersebut. Dengan kata lain 

LKS hanya berperan sebagai pembeli barang sementara, sebelum nantinya 

barang tersebut ia jual kembali kepada nasabah. Fakta ini 

mengindikasikan bahwa posisi nasabah sebagai pembeli yang 

sebenarnyalah yang berhak atas diskon tersebut. Jika LKS tidak 

memberitahukan keberadaan diskon tersebut kepada nasabah, maka sama 

saja LKS memakan riba dari nasabah. Jelas bahwa keberadaan riba sangat 
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merugikan nasabah sehingga prinsip keadilan tidak dapat terpenuhi karena 

adanya pengambilan keuntungan dari LKS yang menyebabkan kerugian 

bagi pihak nasabah. 

 Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut 

dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. 

Terkadang supplier baru memberikan diskon setelah akad jual beli 

antara LKS dan nasabah terbentuk. Jika hal ini terjadi, maka pembagian 

diskon antara LKS dan nasabah harus disesuaikan dengan isi perjanjian 

yang telah dibuat dan disepakati para pihak. Oleh karena itu, berbeda 

dengan isi pada ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa diskon adalah 

mutlak milik nasabah, maka jika dalam perjanjian telah disepakati bahwa 

jika nantinya supplier memberikan diskon maka diskon tersebut akan 

dibagi dengan LKS. Hal ini bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh 

syariat Islam (karena dipandang mengurangi hak nasabah), karena dalam 

pembuatan perjanjian jual beli ini nasabah telah setuju untuk membagi 

diskon dengan LKS sehingga LKS dapat mengambil keuntungan dari 

diskon tersebut. Dari segi penegakan prinsip keadilan pun praktek ini 
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tidak berdampak negatif karena dengan adanya kesepakatan antara 

nasabah dan LKS untuk memperlakukan pemberian diskon tersebut yang 

didasarkan atas keridaan masing-masing pihak maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pihak yang ditindas atau dirugikan akibat pihak lain yang 

seenaknya mengambil keuntungan dengan jalan yang batil. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Perdamaian dapat dilakukan di anatara kaum Muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang menharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. Tirmizi dari „Amr bin „Auf) 

5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan 

ditandatangani. 

Masih terkait dengan ayat sebelumnya perihal persetujuan antara LKS 

dan nasabah dalam hal pembagian diskon yang diberikan supplier setelah 

terbentuknya akad, maka untuk membuat persetujuan tersebut agar 

memiliki sifat yang otentik haruslah dibuat dalam bentuk perjanjian yang 

tertulis dan ditandatangani oleh para pihak (sebagai bukti para pihak 

setuju terhadap isi perjanjian tersebut). Keberadaan bukti tertulis ini akan 

memperkecil kesempatan bagi LKS maupun nasabah untuk menyalahi 

kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya sehingga secara tidak 



79 
 

langsung melindungi masing-masing pihak dari kecurangan yang 

dilakukan oleh pihak lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.
67

 

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
68

 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Potongan Pelunasan dalam Murabahah 

Pertama, tentang ketentuan umum: 

1) Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS 

boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan 

syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 
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Syariat Islam membolehkan LKS untuk memberikan potongan dari 

kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh nasabah jika nasabah 

tersebut melunasi hutang-hutangnya tepat waktu atau lebih cepat dari 

jangka waktu yang telah disepakati bersama. Praktek Ini merupakan 

apresiasi yang diberikan LKS terhadap nasabah tersebut karena 

mempermudah transaksi di antara mereka terlebih memberi keuntungan 

pada LKS karena piutangnya segera kembali di tangan tanpa melalui 

proses yang pelik (seperti penagihan hutang, penjadwalan kembali tagihan 

Murabahah, sampai penyitaan barang milik nasabah yang melakukan 

penunggakan pembayaran). Sedangkan keberadaan syarat “tidak 

diperjanjikan dalam akad” merupakan upaya untuk menghindari adanya 

ketidaktulusan niat dari nasabah karena semata-mata hanya mengejar 

keuntungan dengan memperoleh potongan jumlah kewajiban pembayaran. 

Ibnul Qayyim ra. juga berpendapat bahwa praktek ini berbeda dengan 

riba karena riba mengandung arti penambahan (keuntungan) pada salah 

satu pihak, sebagai ganti dari dilampauinya jangka waktu. Sedangkan 

praktek ini mengandung keterlepasan tanggung jawabnya dari salah satu 

pihak sebagai imbalan dari berhentinya akhir jangka waktu. Dengan 

demikian, sebagian kewajiban pembayaran gugur sebagai ganti gugurnya 

sebagian sisa jangka waktu yang diberikan. Sehingga dengan demikian, 
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masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.
69

 Terlihat jelas bahwa 

dalam hal ini prinsip keadilan telah berhasil ditegakkan. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. ketika beliau 

memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa 

orang dari mereka seraya mengatakan : „Wahai Nabiyallah, 

sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami 

sementara kami mempunyai piutang pada otang-orang yang belum 

jatuh tempo‟. Maka Rasulullah SAW. berkat: „Berilah keringanan dan 

tagihlah lebih cepat‟.” (HR. al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim 

dalam al-Mustadrak yang dinyatakan bahwa hadis ini shahih) 

2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan LKS. 

Penyerahan kebijakan yang diserahkan pada pertimbangan LKS oleh 

ketentuan ini menyangkut besar potongan pelunasan pembayaran yang 

akan mereka berikan pada nasabah merupakan perwujudan dari prinsip 

keadilan karena potongan pelunasan ini datangnya dari keinginan LKS itu 

sendiri untuk memberi reward kepada nasabah yang dianggap telah 

memberi kemudahan dan keuntungan bagi LKS, di samping sejak awal 

pemberian potongan ini tidak diperjanjikan dalam akad, sehingga tidak 

ada perjanjian yang dilanggar karena sifatnya yang accidental. Dengan 

demikian, tidak ada unsur paksaan yang menekan pihak LKS dalam 

memberikan potongan tersebut. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
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jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 

Kedua, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
70

 

B. Analisis Keberadaan Prinsip Keadilan dalam Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang terkait Kegiatan Jual 

Beli dengan Akad Murabahah 

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 

Pasal 9 

(1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan 

Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli 

barang. 

Ketentuan ini mensyaratkan adanya perjanjian jual beli barang 

antara bank dan nasabah terlebih dahulu sebelum bank menyediakan 

dana pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, dengan tujuan 

melindungi bank agar tidak mengalami kerugian jika nasabah 

mengurungkan niatnya untuk membeli barang pesanannya setelah ia 
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menerima dana pembiayaan tersebut dari bank. Di sisi lain, nasabah 

juga dilindungi oleh adanya perjanjian jual beli barang agar bank tetap 

menyediakan dana sesuai dengan perjanjian sehingga tidak merugikan 

nasabah. Hal ini merupakan perwujudan dari penegakan prinsip 

keadilan bagi kedua belah pihak agar tidak saling menindas akibat niat 

jahat keduanya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang batil 

sehingga merugikan pihak lainnya. Jika dilihat dari fatwa-fatwa DSN-

MUI yang mengatur tentang kegiatan jual beli dengan akad 

Murabahah maka isi ketentuan ini identik dengan ketentuan yang 

termaktub dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah pada bagian kedua (tentang ketentuan Murabahah kepada 

nasabah) angka 1 sampai 3. Ketentuan angka 1 menjeelaskan ijab 

(penawaran) dari nasabah, sedangkan angka 2 menjelaskan qabul 

(penerimaan) dari pihak bank. Ketentuan angka 3 mewajibkan nasabah 

yang telah mengajukan ijab tersebut kepada bank untuk membeli 

pesanan yang ia pesan dari bank, karena akad jual beli antara bank dan 

nasabah tersebut secara hukum bersifat mengikat.  

Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian 

menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah ayat 282) 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” (QS. 

Al-Maidah ayat 1) 
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b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 

Aturan ini senada dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa 

DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada 

bagian pertama (tentang ketentuan umum Murabahah dalam bank 

syariah) angka 7, di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa jangka 

waktu pembayaran harga barang yang harus dibayarkan oleh nasabah 

harus sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan nasabah. Hal 

ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah yang tidak memiliki 

dana yang cukup untuk melunasinya sekaligus dalam satu waktu, 

sehingga bank bersedia untuk memberi keringanan dalam hal waktu 

pembayarannya. Kesediaan bank untuk meringankan beban nasabah 

ini harus diimbangi dengan komitmen nasabah untuk membayar 

angsuran pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan agar tidak 

merugikan bank. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 

inilah yang merupakan wujud penegakan prinsip keadilan karena tidak 

adanya pihak yang ditindas oleh pihak lain. 

Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu…” (QS. An-Nisa ayat 29) 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 
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c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

Aturan ini senada dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa 

DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada 

bagian pertama (tentang ketentuan umum Murabahah dalam bank 

syariah) angka 3, di mana pembiayaan yang dilakukan oleh bank 

terhadap sebagian atau seluruh harga pembelian suatu barang yang 

telah disepakati kualifikasinya merupakan upaya bank syariah untuk 

membantu kondisi keuangan nasabah yang pada waktu itu tidak 

memiliki dana yang cukup untuk membeli barang yang mereka 

inginkan secara tunai. Dengan adanya aturan ini di dalam PBI, dapat 

disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki pandangan yang sama 

dengan DSN-MUI dalam hal meringankan beban nasabah (bukannya 

malah menindas nasabah sebagai pihak yang lemah) sehingga prinsip 

keadilan dapat tercapai. 

Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia berkelapangan…” (QS. Al-Baqarah ayat 280) 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih)
71
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d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk 

membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah 

barang secara prinsip menjadi milik bank. 

Dalam menyertakan aturan ini ke dalam PBI, Bank Indonesia 

mengikuti ketentuan syariat Islam yang mensyaratkan kepada umat 

Islam agar menjual barang yang telah menjadi miliknya. Peraturan ini 

senada dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No: 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian pertama 

(tentang ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah) angka 9. 

Kedua ketentuan tersebut mewajibkan bank untuk menjadi pemilik 

barang terlebih dahulu meskipun dalam prakteknya bank 

memepercayakan pembelian barang kepada nasabah. Yang dimaksud 

secara prinsip barang milik bank dalam wakalah adalah adanya aliran 

dana yang ditujukan kepada pemasok barang dan dibuktikan dengan 

kuitansi pembelian. Adapun dalam kuitansi pembelian tersebut 

dicantumkan nama bank (bukan nasabah) sebagai pembeli yang sah. 

Bagaimanapun juga bank-lah yang berperan sebagai penjual, 

sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Sehingga dengan 

demikian, jual beli baru dapat dilaksanakan setelah barang, secara 

prinsip, telah menjadi milik bank. Hal ini semata-mata untuk 

melindungi pemilik barang sebelumnya agar hak kepemilikannya akan 

barang tersebut tidak dilanggar oleh bank yang serta merta menjual 

barang milik orang lain.  
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Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” 

(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain) 

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun 

saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh 

nasabah. 

Syariat Islam membolehkan pengambilan uang muka atau urbun 

yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Hal ini dikarenakan 

pengambilan uang muka ini tidak merugikan para pihak yang terikat 

perjanjian. Pengambilan uang muka tidak menambah beban nasabah 

(asalkan nasabah setuju untuk membayar uang muka tersebut tanpa 

ada paksaan dari pihak lain) karena sudah terhitung dalam pembayaran 

angsuran harga beli barang, sehingga untuk selanjutnya nasabah 

tinggal membayar sisa harga yang sudah dikurangi oleh uang muka 

tersebut. Adapun alasan pengambilan uang muka ini adalah agar bank 

mengetahui kesungguhan nasabah dalam memesan barang kepada 

bank, di samping memberi jaminan kepada bank yang (nantinya) 

berperan sebagai penjual agar kepemilikan barang jatuh ke tangan 

bank. Jika nasabah kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, 

maka uang muka akan digunakan untuk menutup biaya riil yang telah 

dikeluarkan oleh bank dalam memenuhi pesanan nasabah kepadanya. 

Dengan mempertimbangkan resiko yang ditempuh bank untuk 

memenuhi keinginan nasabah inilah maka pemberlakuan uang muka 
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dapat digunakan sebagai sarana untuk menegakkan prinsip keadilan, 

karena keberadaan uang muka dapat memperkecil kemungkinan 

timbulnya unsur penindasan. Peraturan ini senada dengan ketentuan 

yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah pada bagian kedua (tentang ketentuan Murabahah 

pada nasabah) angka 4. 

Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Rasulullah SAW. ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual 

beli, maka beliau menghalalkannya.” (HR. Riwayat „Abd al-Raziq 

dari Zaid bin Aslam) 

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan 

selain barang yang dibiayai bank. 

Peraturan ini senada dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa 

DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada 

bagian ketiga (tentang jaminan dalam Murabahah) angka 2, di mana 

bank diperbolehkan untuk meminta nasabah untuk menyediakan 

jaminan yang dapat dipegang. Jaminan yang dapat dipegang ini 

maksudnya adalah jaminan atau agunan tambahan. Agunan tambahan 

adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan 

langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai 

jaminan apabila bank belum mempercayai sepenuhnya kemampuan 

dan kesungguhan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai 

dengan yang diperjanjikan dalam kontrak jual beli. Berbeda dengan 

agunan utama yang merupakan barang yang menjadi obyek 
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pembiayaan, yang secara otomatis menjadi agunan pokok dalam 

perjanjian jual beli tersebut. Dengan adanya agunan tambahan ini, 

bank merasa aman dalam menjalankan perjanjian jual beli dengan 

nasabah karena jika sewaktu-waktu nasabah melakukan perbuatan 

wanprestasi, kerugian bank dapat tergantikan dengan keberadaan 

barang nasabah yang dijaminkan padanya tersebut. Keberadaan 

agunan tambahan ini dapat menegakkan prinsip keadilan khususnya 

bagi bank, karena bank yang telah memberi kemudahan kepada 

nasabah berhak untuk terbebas dari kerugian yang timbul dari 

kesalahan nasabah, sehingga hasil akhir yang diperoleh bank seimbang 

dengan usaha atau pengorbanan yang dilakukannya. Bagi pihak 

nasabah yang melakukan wanprestasi, jaminan dalam pembiayaan 

Murabahah bertujuan agar nasabah menanggung kerugian akibat 

kelalaiannya sendiri. 

Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Seseorang tidak akan menanggung beban kesalahan orang lain. 

Dan tidaklah manusia mendapatkan melainkan hasil usahanya” 

(QS. al-Najm ayat 38-39) 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” (kaidah fikih) 

g. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan 

tidak berubah selama periode akad. 

Meskipun peraturan ini tidak terdapat dalam fatwa DSN-MUI yang 

berkaitan dengan akad Murabahah, namun dengan melihat isinya maka 
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dapat disimpulkan jika PBI telah menegakkan prinsip keadilan tanpa 

mengadaptasi ketentuan yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI. 

Peraturan ini menetapkan agar marjin yang harus dibayar oleh nasabah 

bank syariah bersifat tetap sampai akhir periode pembayaran. Dalam 

bank konvensional, harga jual pembiayaan konsumen biasanya 

memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan 

marjin (tingkat keuntungan) Murabahah yang diterapkankan oleh 

bank syariah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga 

harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai 

dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah 

harga yang telah diperjanjikan. Pada lembaga keuangan konvensional, 

dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga 

seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, 

dan krisis nilai tukar. Keunggulan dari sebuah produk jual beli 

Murabahah adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada 

nasabah terhadap angsuran pembiayaan.
72

 Dengan demikian nasabah 

tidak perlu khawatir akan fluktuasi tingkat suku bunga di masa depan, 

karena jumlah cicilan sudah tetap sampai akhir periode. Dengan 

adanya ketentuan ini maka bank tidak memiliki kesempatan untuk 

menindas nasabah dari sisi pengambilan marjin. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih) 

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara 

proporsional. 

Sama halnya dengan peraturan huruf g di atas, peraturan ini tidak 

terdapat dalam fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad 

Murabahah. Meski demikian, peraturan ini juga mengupayakan 

penegakan prinsip keadilan karena sifatnya yang meringankan beban 

nasabah dalam pembayaran angsuran selama periode akad. Dengan 

adanya ketentuan ini, nasabah dapat mengetahui sistematika 

penghitungan besar angsuran yang harus ia bayarkan setiap bulan 

secara pasti tanpa harus khawatir akan kenaikan jumlah angsuran yang 

harus ia bayar pada bulan-bulan selanjutnya.  

Adapun contoh perhitungan angsuran pembiayaan yang dilakukan 

secara proporsional berdasarkan Penjelasan atas PBI Nomor: 

7/46/PBI/2005 adalah sebagai berikut: 

 Harga pokok mesin Rp 10.000.000,00 

 Marjin Rp 2.000.000,00 

 Jangka waktu angsuran = 12 bulan 

 Angsuran nasabah Rp 12.000.000/12 bulan = Rp 1.000.000,00 

Dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 
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“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih) 

(2) Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang 

setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar 

dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan 

uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari 

nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat 

meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah. 

Aturan ini senada dengan ketentuan yang termaktub dalam fatwa 

DSN-MUI tentang Murabahah pada bagian ketiga (tentang ketentuan 

Murabahah kepada nasabah) angka 5 dan 6 serta fatwa DSN-MUI 

tentang Uang Muka dalam Murabahah pada bagian pertama (ketentuan 

umum uang muka) angka 3, 4 dan 5. Penolakan nasabah untuk 

membeli barang yang telah dipesannya dari bank dapat menyebabkan 

kerugian pada bank, sehingga masuk akal jika bank menggunakan 

uang muka yang telah disetorkan nasabah kepadanya untuk menutup 

kerugian akibat biaya riil yang sudah dikeluarkan bank dalam 

memenuhi pesanan nasabah (biaya riil yang menjadi sumber kerugian 

bank akan ditanggung oleh nasabah sebagai penyebab timbulnya 

permasalahan tersebut melalui keberadaan uang muka). Namun jika 

jumlah uang muka yang sudah dibayarkan nasabah tersebut lebih besar 
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dari biaya riil, sisa uang muka tersebut wajib dikembalikan kepada 

nasabah karena bukan lagi hak milik bank (hak bank atas uang muka 

tersebut hanya terbatas pada biaya riil yang telah ia keluarkan dalam 

memenuhi pesanan nasabah). Demikan pula sebaliknya, jika uang 

muka tersebut jumlahnya lebih kecil dari biaya riil yang sudah 

dikeluarkan oleh bank, maka bank boleh meminta lagi pembayaran 

sisa kerugiannya kepada nasabah. Hal ini merupakan wujud penegakan 

prinsip keadilan karena segala perbuatan yang dilakukan bank dan 

nasabah dapat terbayar impas dengan keberadaan uang muka tersebut 

tanpa ada pihak yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan. 

Adapun dasar hukum yang mendukung peraturan ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu…” (QS. An-Nisa ayat 29) 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari „Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya) 

b. Dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun 

yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar 

kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan 

jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

Menurut Khatib Al-Syarbini arti kata urbun dalam bahasa adalah 

memajukan dan mendahulukan. Sedangkan definisi urbun dalam 

istilah menurut Ibnu Qudamah adalah transaksi di mana pembeli 
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membeli barang dan menyetorkan sejumlah uang sebesar satu dirham 

atau lebih yang dalam pengertiannya disini, setoran uang tersebut 

adalah bagian dari harga jual apabila pembeli memutuskan untuk 

melanjutkan akad jual-belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk 

mundur (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari 

penjual. Imam Malik mendefinisikan urbun: ketika seorang membeli 

seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si 

penjual atau penyewa: “saya memberimu satu dirham dengan syarat 

kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun 

jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian 

dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan 

transaksi ini, maka, sejumlah uang yang sudah saya bayarkan 

kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari 

pihakmu kepada saya”.
73

  

Berdasarkan pengertian urbun yang telah dijelaskan di atas penulis 

dapat menyimpulkan bahwa uang muka dan urbun merupakan dua 

kata yang memiliki arti dan makna yang sama. Maka dari itu penulis 

tidak memahami alasan PBI membuat aturan perihal uang muka dan 

urbun ke dalam dua peraturan yang berbeda, padahal isi peraturannya 

pun mengatur hal yang sama. Hal ini dapat kita lihat pada kedua 

peraturan di atas (peraturan pasal 9 ayat (2) huruf a dan b). Tidak 
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hanya dalam PBI, pemisahan ketentuan antara uang muka dan urbun 

juga dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian kedua (tentang 

ketentuan Murabahah kepada nasabah) antara angka 4, 5 dan 6 (yang 

mengatur uang muka) dengan angka 7 (yang mengatur urbun). Karena 

alasan inilah penulis tidak mengulangi penjelasan terkait hubungan 

antara peraturan ini dengan penegakan prinsip keadilan. 

Pasal 10 

(1) Dalam pembiayaan Murabahah bank dapat memberikan potongan dari 

total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan 

kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah 

yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

Ayat ini senada dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam 

Murabahah bagian pertama (tentang ketentuan umum) angka 1, di mana 

bank berhak memberikan reward bagi nasabah yang melunasi pembayaran 

angsuran tepat waktu atau lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. 

Tindakan nasabah yang demikian dapat menguntungkan bank karena bank 

tidak perlu bersusah payah menagih dan menunggu terlalu lama agar 

modal yang dipinjamkannya kepada nasabah kembali ke tangan mereka, 

sehingga apresiasi bank (dalam bentuk memberikan potongan dari seluruh 

total kewajiban nasabah) atas perilaku nasabah ini pun diberi kebebasan 

oleh PBI di dalam ayat ini. Pemberian kebebasan atas perilaku bank ini 
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merupakan perwujudan dari penegakan prinsip keadilan karena dengan 

adanya peraturan dari ayat ini bank tidak dikerdilkan oleh PBI dalam hal 

menghargai tindakan nasabah yang telah berkelakuan baik. Bahkan, ayat 

ini juga menambahkan unsur lain yang tidak terdapat dalam Fatwa DSN-

MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam 

Murabahah, di mana bank boleh memberikan potongan dari total 

kewajiban pembayaran bagi nasabah yang mengalami penurunan 

kemampuan pembayaran. Hal ini juga merupakan perwujudan dari 

penegakan prinsip keadilan karena PBI mengharapkan bank untuk 

memberikan keleluasaan bagi nasabah yang sedang mengalami 

kesempitan dalam perekonomian. Keberadaan ayat ini semakin 

menjauhkan praktek jual beli Murabahah dari unsur penindasan, di 

samping juga mencerminkan kondisi di mana keuntungan atau kerugian 

yang dialami oleh salah satu pihak turut pula dirasakan atau ditanggung 

oleh pihak lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ayat ini adalah: 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 

“Bahaya (beban) berat harus dihilangkan.” (kaidah fikih) 

(2) Besar potongan Murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan 

dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank. 

Syarat dalam memberikan potongan agar tidak diperjanjikan dalam 

akad yang termaktub dalam ayat ini senada dengan ketentuan yang 
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termaktub dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Potongan Pelunasan dalam Murabahah bagian pertama (tentang ketentuan 

umum) angka 1, di mana syarat ini bertujuan agar niat nasabah dalam 

melunasi pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau sebelum batas 

waktu berakhir tidak semata-mata karena mengharapkan reward yang 

disediakan oleh bank sesuai dengan isi perjanjian. Niat nasabah yang tidak 

tulus berasal dari dalam hati tersebut tidak sepantasnya diganjar dengan 

potongan pelunasan pembayaran dari seluruh kewajiban yang seharusnya 

mereka tanggung. Sedangkan perihal penyerahan kebijakan kepada bank 

seperti yang diatur dalam ayat ini senada dengan ketentuan yang 

termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Potongan Pelunasan dalam Murabahah pada bagian pertama angka 2. 

Ketentuan ini merupakan wujud penghormatan BI terhadap hak bank 

dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah mereka, khususnya bagi 

nasabah yang telah menguntungkan bank. Ketentuan yang termaktub 

dalam ayat ini merupakan wujud penegakan prinsip keadilan (khususnya 

bagi bank) karena di samping melindungi bank dari tindakan tidak tulus 

nasabahnya (sehingga menghindarkan bank dari penindasan yang 

dilakukan nasabahnya), ayat ini juga menjamin kebebasan bank dalam 

menetapkan kebijakan terkait pemberian potongan dari total kewajiban 

pembayaran yang ditanggung oleh nasabahnya. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ayat ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…” (QS. 

An-Nisa ayat 29) 

“…dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa…” (QS. Al-Maidah ayat 2) 

Pasal 20 

(1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan antara bank dan 

nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. 

Menyelesaikan sengketa melalui musyawarah seperti yang dimaksud 

oleh peraturan ini telah disinggung dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang 

mengatur tentang kegiatan Murabahah, antara lain: Fatwa DSN MUI 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian kelima 

(tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah) angka 2; Fatwa DSN- 

MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 

Murabahah pada bagian kedua; dan Fatwa DSN- MUI Nomor: 16/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah pada bagian kedua. 

Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah ini merupakan wujud 

penegakan prinsip keadilan karena mengutamakan pencapaian mufakat 

dari kedua belah pihak yang tengah berselisih sehingga masing-masing 

pihak dapat mempertemukan keinginan mereka dan menyatukan pendapat 

tanpa ada salah satu pihak yang berada di bawah tekanan pihak lainnya. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ayat ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” (QS. 

Al-Maidah ayat 1) 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram.” (HR. Tirmidzi dan „Amr bin „Auf) 

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan 

melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah. 

Ketentuan ayat ini menyinggung perihal alternatif penyelesaian 

sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan 

para pihak untuk mencari jalan tengah antara dua pendapat mereka yang 

saling berlawanan. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat di antara 

keduanya. Namun berbeda dengan musyawarah, cara ini membutuhkan 

pihak ketiga (contoh: mediator) sebagai pengendali jalannya forum. Pihak 

ketiga ini harus memahami duduk perkara yang menjadi sumber 

perselisihan antara para pihak sehingga mampu menyeimbangkan 

kedudukan para pihak (sepanjang waktu berjalannya forum) dan memberi 

solusi  alternatif  yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak. Cara ini 

berjalan seiring sejalan dengan upaya penegakan prinsip keadilan karena 

pihak ketiga tersebut berada di pihak yang netral sehingga tidak memiliki 

kecenderungan untuk membela salah satu pihak saja dan mengabaikan 

kepentingan pihak lainnya. Perihal alternatif penyelesaian sengketa ini 
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tidak terdapat dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang 

kegiatan jual beli dengan akad Murabahah. 

Di sisi lain, perihal ketentuan tentang upaya penyelesaian sengketa 

melalui Badan Arbitrase Syariah yang juga termaktub dalam ayat ini dapat 

kita temukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang 

kegiatan Murabahah, antara lain: Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian kelima (tentang Penundaan 

Pembayaran dalam Murabahah) angka 2; Fatwa DSN- MUI Nomor: 

13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah pada bagian 

kedua; dan Fatwa DSN- MUI Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Diskon dalam Murabahah pada bagian kedua. Baik fatwa DSN-MUI 

maupun PBI telah menentukan agar jika upaya menyatukan pendapat 

melalui jalan musyawarah tidak dapat tercapai, maka para pihak dapat 

menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah. Badan 

Arbitrase Syariah dinilai mampu memahami duduk perkara yang 

sebenarnya terjadi antara bank dan nasabah sehingga dapat menilai dan 

memutus perkara melalui kacamata keadilan yang dimilikinya. Putusan 

yang dikeluarkan Badan Arbitrase Syariah ini bersifat final sehingga 

mustahil untuk diubah dengan upaya hukum apapun (seperti banding, 

kasasi, atau PK). Dengan adanya wewenang untuk memutus perkara yang 

dimiliki Badan Arbitrase Syariah selaku pihak ketiga yang tidak memihak 

salah satu pihak yang sedang berkonfrontasi inilah wujud penegakan 

prinsip keadilan dapat terlihat.  
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ini adalah: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau 

miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS. An-Nisa ayat 135) 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl ayat 90) 

Pasal 21 

(1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan 

pasal 19 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 

berupa: 

a. Teguran tertulis; 

b. Penurunan tingkat kesehatan; dan atau 

c. Penggantian pengurus. 

(2) Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak melaksanakan pengawasan terkait 

dengan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 19 

Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. Teguran tertulis; dan atau 

b. Pencabutan izin usaha UUS. 
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Peraturan yang berisi tentang pengenaan sanksi seperti yang termaktub 

dalam pasal ini tidak terdapat dalam fatwa-fatwa yang mengatur tentang 

kegiatan yang berkaitan dengan jual beli dengan akad Murabahah. Hal ini 

merupakan suatu kewajaran karena fatwa merupakan produk hukum 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang 

dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk 

mengikat bank (Syariah) dan Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya untuk 

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam fatwa. Fatwa 

hanya berfungsi sebagai rujukan bagi para pembuat undang-undang dalam 

membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian 

syariah. Sedangkan di sisi lain Bank Indonesia (BI) sebagai pembuat PBI 

yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) 

memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to impose 

sanctions) yang diperoleh secara langsung dari UU. PBI memiliki 

kedudukan sebagai subordinate legislation yang melaksanakan dan 

mendapat delegasi kewenangan mengatur dari UU, sehingga dengan kata 

lain keberadaan PBI ini (di dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

Indonesia) berada langsung di bawah UU dan sejajar dengan Peraturan 

Pemerintah (PP).
74

 Dalam kaitannya dengan upaya penegakan prinsip 

keadilan, ancaman sanksi ini dapat menjadi pelindung terlaksananya PBI 

Nomor: 7/46/PBI/2005 yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang 

bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan sehingga dengan demikian 

                                                           
74

 Buka kembali halaman 31 (perihal Kajian Umum tentang Peraturan Bank Indonesia) 
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nilai-nilai keadilan dapat tercapai sesuai dengan harapan BI selaku 

pembuat PBI. Ancaman sanksi ini menimbulkan rasa enggan bagi bank 

syariah atau UUS lainnya untuk menyalahi aturan-aturan yang termaktub 

dalam pasal 2 sampai pasal 19 PBI ini. 

Allah SWT juga menggunakan sanksi sebagai alat untuk mengatur 

perilaku manusia agar sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh-

Nya sebagaimana yang telah tertuang dalam al-Qur‟an dan Hadis. Adapun 

dasar hukum yang mendukung pemberlakuan sanksi dalam ajaran agama 

Islam adalah: 

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah 

penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka 

berdusta.” (QS. al-Baqarah ayat 10) 

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu 

daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. al-

Imran ayat 54) 

Pasal 22 

Akad-akad bank yang telah jatuh tempo dan akan diperpanjang wajib 

disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. 

Pasal 22 yang merupakan ketentuan peralihan dalam PBI ini tidak terdapat 

dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang kegiatan jual beli 

dengan akad Murabahah. Ketentuan pasal 22 ini merupakan perwujudan dari 

asas lex posteriori derogat legi priori, di mana peraturan atau undang-undang 

yang baru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama. Hal 

ini dapat kita lihat dari isi pasal yang mewajibkan para pihak yang akad-

akadnya telah jatuh tempo agar diperpanjang dengan menyesuaikan isi akad 
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yang baru dengan peraturan-peraturan yang termaktub dalam PBI ini. Dalam 

kaitannya dengan penegakan prinsip keadilan, penerapan asas lex posteriori 

derogat legi priori dalam ketentuan pasal ini bertujuan agar bank dan nasabah  

yang terikat akad dapat segera menggunakan peraturan yang baru karena 

peraturan yang baru merupakan modifikasi dari peraturan yang lama sehingga 

dalam segi kualitas peraturan yang baru memiliki lebih banyak keunggulan. 

Keunggulan ini diharapkan mampu memberi lebih banyak peluang bagi bank 

dan nasabah untuk menjalin hubungan yang saling rida dan menguntungkan 

serta mengikis keinginan masing-masing pihak untuk menguntungkan dirinya 

sendiri sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.  

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan pasal ini adalah: 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Yang hidup 

kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan al-

Kitab (al-Qur‟an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab 

yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 

sebelum (al-Qur‟an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia 

menurunkan al-Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha 

Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).” (QS. al-Imran ayat 2-4) 

“Aku telah diberikan tujuh buah surat panjang (Sab‟u ath-Thiwaal) 

sebagai tempat (pengganti) Taurat. Dan aku juga telah diberikan 

beberapa surat yang ayatnya berjumlah seratus lebih (al-Miani) sebagai 

 tempat (pengganti) Zabur. Dan aku telah diberikan beberapa surat yang 

jumlah ayatnya kurang dari  seratus (al- Matsani) sebagai tempat 

(pengganti) Injil, serta dilebihkan dengan surat-surat pendek (al- 

Mufashshol)” (HR. Thabrani di kitab al-Kabir Shahih Jamiush Shaghir 

(I/30)) 
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Pasal 23 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ketentuan penutup dari PBI ini merupakan perwujudan dari asas legalitas, 

di mana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu 

peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Itu artinya jika 

suatu perbuatan dilakukan sebelum ada hukum yang melarangnya maka 

perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. 

Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh PBI ini, jika 

suatu pihak melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan 

yang termaktub dalam PBI ini sebelum tanggal penetapan, maka pihak 

tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Pemberlakuan asas ini merupakan 

wujud penegakan prinsip keadilan karena melindungi pihak-pihak terdahulu 

yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan terkait 

sebab pada saat itu belum ada aturan yang melarangnya sehingga dengan 

demikian mereka bukanlah para pelanggar hukum dan tidak dapat dijatuhi 

sanksi. Pemberlakuan asas legalitas ini juga dapat kita temukan dalam fatwa-

fatwa DSN-MUI yang mengatur kegiatan jual beli dengan akad Murabahah, di 

antaranya: Fatwa DSN- MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang 

Muka dalam Murabahah pada bagian ketiga; Fatwa DSN-MUI Nomor: 

16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah pada bagian ketiga; 

dan Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 

dalam Murabahah pada bagian kedua. 
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Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan pasal ini adalah: 

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 

sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan 

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 

dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus 

seorang rasul.” (QS. al-Isra‟ ayat 15) 

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah 

Pasal 4 

(1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 

tertuang dalam akad antara bank dengan nasabah, atau jika terjadi 

sengketa antara bank dan nasabah, penyelesaian dilakuka melalui 

musyawarah. 

Menyelesaikan sengketa melalui musyawarah seperti yang dimaksud 

oleh ketentuan ayat ini telah disinggung dalam fatwa-fatwa DSN-MUI 

yang mengatur tentang kegiatan jual beli dengan akad Murabahah, antara 

lain: Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

pada bagian kelima (tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah) 

angka 2; Fatwa DSN- MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang 

Muka dalam Murabahah pada bagian kedua; dan Fatwa DSN- MUI 

Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah pada 

bagian kedua. Selain itu, ketentuan ayat ini juga senada dengan ketentuan 

yang termaktub dalam pasal 20 ayat (1) PBI No: 7/46/PBI/2005 tentang 
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Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa 

dengan jalan musyawarah ini merupakan wujud penegakan prinsip 

keadilan karena mengutamakan pencapaian mufakat dari kedua belah 

pihak yang tengah berselisih sehingga masing-masing pihak dapat 

mempertemukan keinginan mereka dan menyatukan pendapat tanpa ada 

salah satu pihak yang berada di bawah tekanan pihak lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ayat ini adalah: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” (QS. 

Al-Maidah ayat 1) 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram.” (HR. Tirmidzi dan „Amr bin „Auf) 

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi tidak diatur dalam fatwa-

fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang kegiatan jual beli dengan akad 

Murabahah. Namun PBI No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan 

dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah telah menyinggung perihal alternatif 

penyelesaian sengketa dalam ketentuan pasal 20 ayat (2). Hal ini 
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mengindikasikan bahwa hingga PBI ini ditetapkan tidak ada peraturan 

yang secara khusus mengatur tentang kegiatan mediasi dalam 

menyelesaikan sengketa para pihak yang terikat perjanjian jual beli 

dengan akad Murabahah. Mediasi adalah upaya yang dilakukan para pihak 

untuk mencari jalan tengah antara dua pendapat mereka yang saling 

berlawanan. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat di antara 

keduanya. Namun berbeda dengan musyawarah, proses mediasi 

membutuhkan mediator sebagai pihak ketiga. Fungsi utama mediator 

adalah sebagai pengendali jalannya forum. Mediator harus memahami 

duduk perkara yang menjadi sumber perselisihan antara para pihak 

sehingga mampu menyeimbangkan kedudukan para pihak (sepanjang 

waktu berjalannya forum) dan memberi solusi  alternatif  yang sekiranya 

dapat diterima oleh para pihak. Cara menyelesaikan sengketa dengan 

mediasi ini berjalan seiring sejalan dengan upaya penegakan prinsip 

keadilan karena kedudukan mediator sebagai pihak yang netral 

membuatnya tidak memiliki kecenderungan untuk membela salah satu 

pihak saja dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ayat ini adalah: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. 

an-Nahl ayat 90) 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
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kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram.” (HR. Tirmidzi dan „Amr bin „Auf) 

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan tentang upaya penyelesaian sengketa melalui Badan 

Arbitrase Syariah dapat kita temukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang 

mengatur tentang kegiatan Murabahah, antara lain: Fatwa DSN MUI 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada bagian kelima 

(tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah) angka 2; Fatwa DSN- 

MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 

Murabahah pada bagian kedua; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah pada bagian kedua. 

Selain itu, ketentuan ini juga senada dengan ketentuan yang termaktub 

dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) PBI No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Upaya menyelesaikan 

sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dapat ditempuh jika upaya 

menyatukan pendapat melalui jalan musyawarah atau mediasi tidak dapat 

tercapai. Badan Arbitrase Syariah dinilai mampu memahami duduk 

perkara yang sebenarnya terjadi antara bank dan nasabah sehingga dapat 

menilai dan memutus perkara melalui kacamata keadilan yang 
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dimilikinya. Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Syariah ini 

bersifat final sehingga mustahil untuk diubah dengan upaya hukum 

apapun (seperti banding, kasasi, atau PK). Dengan adanya wewenang 

untuk memutus perkara yang dimiliki Badan Arbitrase Syariah selaku 

pihak ketiga yang tidak memihak salah satu pihak yang sedang 

berkonfrontasi inilah wujud penegakan prinsip keadilan dapat terlihat. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan ayat ini adalah: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 

atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran 

dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa ayat 135) 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. 

An-Nahl ayat 90) 

Pasal 5 

Bank yang tidak melaksanakan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 52 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 berupa: 

a. Teguran tertulis; 

b. Penurunan tingkat kesehatan bank; 

c. Penggantian pengurus; dan 
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d. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu 

maupun untuk bank secara keseluruhan 

Peraturan yang berisi tentang pengenaan sanksi seperti yang termaktub 

dalam pasal ini tidak terdapat dalam fatwa-fatwa yang mengatur tentang 

kegiatan yang berkaitan dengan jual beli dengan akad Murabahah. Hal ini 

merupakan suatu kewajaran karena fatwa merupakan produk hukum DSN-

MUI yang dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk 

mengikat bank (Syariah) dan Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya untuk 

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam fatwa. Fatwa hanya 

berfungsi sebagai rujukan bagi para pembuat undang-undang dalam membuat 

peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian syariah. Sedangkan 

di sisi lain Bank Indonesia (BI) sebagai pembuat PBI yang berfungsi sebagai 

peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) memiliki kewenangan untuk 

mengenakan sanksi (power to impose sanctions) yang diperoleh secara 

langsung dari UU.
75

 Keberadaan PBI ini (di dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan Indonesia) berada langsung di bawah UU dan sejajar 

dengan Peraturan Pemerintah (PP). Itulah sebabnya mengapa PBI No: 

7/46/PBI/2005 dan PBI No: 9/19/PBI/2007 memberi ancaman sanksi bagi 

bank dan UUS lainnya yang melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub 

dalam PBI-PBI tersebut. Dalam kaitannya dengan upaya penegakan prinsip 

keadilan, ancaman sanksi ini dapat menjadi pelindung terlaksananya PBI yang 

di dalamnya terdapat aturan-aturan yang bertujuan untuk menegakkan prinsip 

                                                           
75

 Buka kembali halaman 31 (perihal Kajian Umum tentang Peraturan Bank Indonesia) 
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keadilan sehingga dengan demikian nilai-nilai keadilan dapat tercapai sesuai 

dengan harapan BI selaku pembuat PBI. Ancaman sanksi ini menimbulkan 

rasa enggan bagi bank atau UUS lainnya untuk menyalahi aturan yang 

termaktub dalam pasal 2 ayat (1) PBI ini. 

Adapun perbedaan yang terdapat dalam ancaman sanksi antara PBI No: 

7/46/PBI/2005 dengan PBI No: 9/19/PBI/2007 antara lain: (1) adanya sanksi 

berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu bagi bank yang melanggar isi 

ketentuan dalam PBI No: 9/19/PBI/2007, di mana dalam ancaman sanksi PBI 

No: 7/46/PBI/2005 ancaman ini tidak disertakan; dan (2) adanya sanksi dalam 

PBI No: 7/46/PBI/2005 bagi Unit Usaha Syariah (UUS) selain bank yang 

secara khusus diatur terpisah dari ancaman sanksi bagi bank. Di sisi lain 

sanksi yang terdapat dalam PBI No: 9/19/PBI/2007 (secara tertulis) hanya 

diperuntukkan bagi bank saja (sehingga dengan demikian pengenaan sanksi 

bagi UUS akan disesuaikan dengan ketentuan ini). 

Allah SWT juga menggunakan sanksi sebagai alat untuk mengatur 

perilaku manusia agar sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh-Nya 

sebagaimana yang telah tertuang dalam al-Qur‟an dan Hadis. Adapun dasar 

hukum yang mendukung pemberlakuan sanksi dalam ajaran Islam adalah: 

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya; 

dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.” (QS. al-

Baqarah ayat 10) 

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya 

mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. al-Imran 

ayat 54) 
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Pasal 6 

(1) Akad antara bank dengan nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank 

Indonesia No: 7/46/PBI/2005 dan belum jatuh tempo pada saat Peraturan 

Bank Indonesia ini berlaku, tetap berpedoman pada Peraturan Bank 

Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005. 

(2) Akad antara bank dengan nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank 

Indonesia No: 7/46/PBI/2005 yang jatuh tempo setelah Peraturan Bank 

Indonesia ini berlaku dan akan diperpanjang, harus disesuaikan dengan 

memenuhi prinsip Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia ini. 

Pasal 6 yang merupakan ketentuan peralihan dalam PBI ini memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan dengan ketentuan peralihan yang dimiliki 

oleh PBI No: 7/46/PBI/2005. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dalam 

ketentuan ayat (1), di mana PBI mengatur secara tegas bahwa bagi bank dan 

nasabah yang akadnya masih mengacu pada ketentuan PBI No: 

7/46/PBI/2005 dan belum jatuh tempo ketika PBI ini ditetapkan, maka tidak 

ada kewajiban bagi mereka untuk segera mengganti dan menyesuaikan 

akadnya dengan PBI ini. Ketentuan ayat (1) ini tidak dapat ditemukan dalam 

ketentuan peralihan PBI No: 7/46/PBI/2005. Kemudahan yang diberikan oleh 

PBI ini merupakan wujud penegakan prinsip keadilan karena menghindarkan 

bank dan nasabah dari situasi yang menyulitkan mereka. Sedangkan ketentuan 

ayat (2) masih sama dengan isi dari ketentuan peralihan PBI No: 

7/46/PBI/2005, di mana isinya mengharuskan bank dan nasabah yang akadnya 

jatuh tempo atau akan diperpanjang untuk segera menyesuaikan dengan 
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ketentuan PBI ini. Ketentuan ayat (2) ini merupakan perwujudan dari asas lex 

posteriori derogat legi priori di mana peraturan atau undang-undang yang 

baru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama. Ketentuan 

ayat ini juga merupakan wujud dari penegakan prinsip keadilan karena 

bertujuan agar bank dan nasabah yang terikat akad dapat segera menggunakan 

peraturan yang baru karena peraturan yang baru merupakan modifikasi dari 

peraturan yang lama sehingga dalam segi kualitas peraturan yang baru 

memiliki lebih banyak keunggulan. Keunggulan ini diharapkan mampu 

memberi lebih banyak peluang bagi bank dan nasabah untuk menjalin 

hubungan yang saling rida dan menguntungkan serta mengikis keinginan 

masing-masing pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Di samping itu ketentuan ini 

hanya mewajibkan bank dan nasabah yang akadnya telah jatuh tempo atau 

akan diperpanjang, sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya untuk 

menyesuaikan isi akad dengan PBI ini dibandingkan bagi mereka yang 

akadnya masih mengacu pada PBI No: 7/46/PBI/2005 dan belum jatuh tempo. 

 Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan pasal ini adalah: 

“Aku telah diberikan tujuh buah surat panjang (Sab‟u ath-Thiwaal) 

sebagai tempat (pengganti) Taurat. Dan aku juga telah diberikan 

beberapa surat yang ayatnya berjumlah seratus lebih (al-Miani) sebagai 

 tempat (pengganti) Zabur. Dan aku telah diberikan beberapa surat yang 

jumlah ayatnya kurang dari  seratus (al- Matsani) sebagai tempat 

(pengganti) Injil, serta dilebihkan dengan surat-surat pendek (al- 

Mufashshol)” (HR. Thabrani di kitab al-Kabir Shahih Jamiush Shaghir 

(I/30)) 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” (kaidah fikih) 
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Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka Peraturan Bank 

Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4563) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Sama halnya dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) di atas, ketentuan pasal 8 

yang termasuk dalam ketentuan penutup PBI ini juga mengadopsi asas lex 

posteriori derogat legi priori, di mana peraturan atau undang-undang yang 

baru mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang lama. Hal ini 

tampak dalam isi pasal yang secara tegas menyatakan PBI No: 7/46/PBI/2005 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ketika PBI ini ditetapkan. Namun, hal-

hal yang diatur dalam PBI No: 7/46/PBI/2005 dan tidak diatur kembali dalam 

PBI ini tentunya masih berlaku karena tidak ada peraturan baru lain yang 

mengaturnya. Dalam kaitannya dengan upaya penegakan prinsip keadilan, BI 

mengharapkan agar bank dan nasabah dalam menjalankan kegiatan perbankan 

syariah (termasuk jual beli dengan akad Murabahah) dapat segera 

menyesuaikan segala tindakan mereka dengan ketentuan yang telah diatur 

oleh PBI ini. Tujuannya adalah agar bank dan nasabah dapat segera 

menggunakan peraturan yang baru karena peraturan yang baru merupakan 

modifikasi dari peraturan yang lama sehingga dalam segi kualitas peraturan 

yang baru memiliki lebih banyak keunggulan. Keunggulan ini diharapkan 

mampu memberi lebih banyak peluang bagi bank dan nasabah untuk menjalin 

hubungan yang saling rida dan menguntungkan serta mengikis keinginan 
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masing-masing pihak untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan pasal ini adalah: 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Yang hidup 

kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan al-

Kitab (al-Qur‟an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab 

yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 

sebelum (al-Qur‟an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia 

menurunkan al-Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha 

Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).” (QS. al-Imran ayat 2-4) 

“Aku telah diberikan tujuh buah surat panjang (Sab‟u ath-Thiwaal) 

sebagai tempat (pengganti) Taurat. Dan aku juga telah diberikan 

beberapa surat yang ayatnya berjumlah seratus lebih (al-Miani) sebagai 

 tempat (pengganti) Zabur. Dan aku telah diberikan beberapa surat yang 

jumlah ayatnya kurang dari  seratus (al- Matsani) sebagai tempat 

(pengganti) Injil, serta dilebihkan dengan surat-surat pendek (al- 

Mufashshol)” (HR. Thabrani di kitab al-Kabir Shahih Jamiush Shaghir 

(I/30)) 

Pasal 9 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini 

dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ketentuan penutup ini dapat kita temukan baik dalam fatwa-fatwa yang 

mengatur tentang kegiatan jual beli dengan akad Murabahah dengan maupun 

dalam PBI No: 7/46/PBI/2005. Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI yang 

mengatur kegiatan jual beli dengan akad Murabahah, di antaranya: Fatwa 

DSN- MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 

Murabahah pada bagian ketiga; Fatwa DSN-MUI Nomor: 16/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah pada bagian ketiga; dan 



117 
 

Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 

dalam Murabahah pada bagian kedua. Sedangkan dalam PBI No: 

7/46/PBI/2005, ketentuan senada dapat kita temukan dalam pasal 23. 

Ketentuan penutup dari PBI ini merupakan perwujudan dari asas legalitas, di 

mana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu 

peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Dalam kaitannya 

dengan upaya penegakan prinsip keadilan, ayat ini melindungi pihak-pihak 

terdahulu yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang dilarang oleh 

peraturan terkait sebab pada saat itu belum ada aturan yang melarangnya 

sehingga dengan demikian mereka bukanlah para pelanggar hukum dan tidak 

dapat dijatuhi sanksi. 

Adapun dasar hukum yang mendukung ketentuan pasal ini adalah: 

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 

sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan 

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 

dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus 

seorang rasul.” (QS. al-Isra‟ ayat 15) 

3. Aturan-Aturan terkait Kegiatan Jual Beli dengan Akad Murabahah yang 

terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) namun tidak Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang dan kajian umum tentang 

Peraturan Bank Indonesia, di mana eksistensi fatwa DSN-MUI di Indonesia 

tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat bank dan nasabah yang 

melakukan kegiatan jual beli dengan akad Murabahah untuk melaksanakan 
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ketentuan-ketentuan yang telah mereka tetapkan. Padahal Ketentuan-

ketentuan yang termaktub dalam fatwa-fatwa tersebut memiliki nilai keadilan 

(yang sesuai dengan hukum Islam) sehingga layak untuk dipertahankan 

keberadaannya dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu 

dibutuhkan PBI yang menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang dan 

diberi kewenangan langsung oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan 

peraturan atau penetapan (power to regulate) dan mengenakan sanksi (power 

to impose sanctions) dalam melaksanakan kegiatan Perbankan dengan sistem 

syariah. Dengan adanya kewenangan tersebut keberadaan PBI dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi setara dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) yang juga berada di bawah Undang-Undang.  

Dalam menentukan aturan yang termaktub dalam PBI, Bank Indonesia 

(BI) membutuhkan masukan dari berbagai sumber sebagai bahan referensi. 

Salah satu referensi utama yang digunakan BI tersebut tidak lain adalah fatwa-

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Namun pada kenyataannya terdapat 

beberapa ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang tidak diadaptasi oleh PBI 

sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengikat bank 

dan nasabah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: 

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah, pada bagian keempat perihal Hutang dalam Murabahah 

(angka 1 sampai 3)
76

 

                                                           
76

 Buka kembali halaman 62 sampai 64 
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2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Diskon dalam Murabahah, pada bagian pertama perihal Ketentuan Umum 

(angka 3 sampai 5)
77 

 

  

                                                           
77

 Buka kembali halaman 76 sampai 78 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

yang mengatur tentang kegiatan jual beli dengan akad Murabahah (PBI No: 

7/46/PBI/2005 dan PBI No: 9/19/PBI/2007) belum sepenuhnya memenuhi prinsip 

keadilan karena tidak mengatur ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Fatwa 

DSN-MUI  No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (pada bagian keempat 

perihal Hutang dalam Murabahah (angka 1 sampai 3)) serta Fatwa DSN-MUI No: 

16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah (pada bagian pertama 

perihal Ketentuan Umum (angka 3 sampai 5)). Hasil kesimpulan ini didapat 

karena ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yang belum diadopsi oleh PBI 

tersebut juga mengandung nilai keadilan sehingga perlu untuk dipertahankan 

keberadaannya dalam mengatur kegiatan Perbankan dengan sistem syariah yang 

berlaku di Indonesia. 

B. Saran 

1. Bagi Bank Indonesia 

Seluruh ketentuan yang diatur dalam fatwa hendaknya segera dituangkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengingat sifat fatwa yang tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap dalam sistem hukum di Indonesia sehingga 
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tidak dapat mengikat bank syariah dan nasabah yang saling terikat perjanjian 

jual beli dengan akad Murabahah.  

2. Bagi Bank Syariah 

Dalam pelaksanaan jual beli dengan akad Murabahah hendaknya bank syariah 

mengacu pada ketentuan-ketentuan fatwa dan PBI. Sekalipun fatwa tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap namun hendaknya tetap diperhatikan dan 

digunakan sebagai referensi penyusunan akad demi menegakkan nilai-nilai 

keadilan dalam hubungan kerjasama antara bank syariah dan nasabah. 

3. Bagi Nasabah 

Dalam pelaksanaan jual beli dengan akad Murabahah hendaknya nasabah 

senantiasa melaksanakan isi klausula dalam akad sesuai dengan kesepakatan 

agar tidak merugikan pihak bank, sejauh isi klausula tersebut telah memenuhi 

nilai-nilai keadilan dan tidak berpotensi untuk merugikan diri nasabah sendiri. 

4. Bagi Akademisi 

Perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut perihal penerapan prinsip keadilan 

dalam kegiatan jual beli dengan akad Murabahah, khususnya penelitian yang 

dilakukan secara empiris untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai keadilan 

dalam hukum perbankan di Indonesia telah ditegakkan. 
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Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan 

dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 

13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 

16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 

23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. 
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