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KATA PENGANTAR 

Bismillahi wa bihamdihi 

Asalamu ‘alaikum wr. Wb. 

Puji sukur kita haturkan kepada Allah Swt., atas segala limpahan nikmat, 

karunia serta petunjuk-Nya sehingga buku Fiqh Muamalah Kontemprer ini dapat 

diselesaikan sesuai target yang telah direncanakan. Selawat serta salam tidak lupa 

kami layangkan keharibaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw., yang 

telah mengubah peradaban manusia melalui ajaran Islam sehingga dapat menjadi 

pedoman bagi manusia baik dalam kehidupan di dunia sampai hari pembalasalan 

kelak. 

Lahirnya buku sederhana Fiqh Muamalah Kontemporer ini  merupakan 

bagian kecil dari materi-materi perkuliahan yang kami sampaikan kepada 

mahasiswa Jurusan  Ekonomi Syari’ah IAIN Mataram yang merupakan kelanjutan 

dari Mata Kuliah prasyarat yaitu Fiqh Muamalah. 

Buku ini ditulis sebagai bentuk respon dari usulan mahasiswa kepada 

penulis yang dari sejak awal Mata Kuliah ini penulis ampu selalu mengharapkan 

tersedianya sebuah buku Fiqh Muamalah Kontemporer untuk melengkapi 

kebutuhan mereka akan referensi Mata Kuliah terkait karena selama ini 

ketersediaan buku dengan judul tersebut masih sulit diperoleh khususnya pada 

toko-toko buku di seputaran Kota Mataram terlebih di Perputakaan IAIN 

Mataram.  

Buku Fiqh Muamalah kontemporer merupakan salah satu ikhtiar akademik 

yang bertujuan untuk menjawab berbagai masalah kegiatan ekonomi, bisnis dan 

keuangan modern yang senantiasa mengalami perubahan dalam bentuk maupun 

praktiknya sehingga  terkadang terlihat tidak relevan lagi dengan hukum Islam, 

padahal perkembangan bentuk dalam praktik berbisnis merupakan sunnatullah 

karena sangat terkait dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, 

agar kegiatan ekonomi tersebut tetap berada pada koridor yang halal, maka 
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dibutuhkan kajian-kajian hukum kontemporer sebagaimana yang tertuang di 

dalam buku Fiqh Muamalah Kontemporer ini. 

Penulis tidak lupa meminta saran dan kritikan terhadap konten buku ini 

karena kami yakin isinya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritikan 

tersebut insya Allah akan kami jadikan sebagai  masukan yang berharga untuk 

penyempurnaan selanjutnya. 

Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilirrasyad 

Wassalamu ‘alaikum wr. Wb. 

Mataram Oktober 2016 

Penulis 

 

Muh. Baihaqi 
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BAB 1 

MULTI LEVEL MARKETING SYARI’AH 

 

A. Pengertian dan Sejarah Multi Level Marketing 

Multi Level marketing (MLM) berasal dari bahasa lnggris, Multi berarti 

banyak sedangkan Level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti 

pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran 

yang berjenjang banyak.1  

Multi Level Marketing merupakan sebuah sistem pemasaran modern melalui 

jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan 

perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Singkatnya, bahwa Multi Level 

Marketing adalah suatu konsep penyaluran (distribusi) barang berupa produk dan jasa 

tertentu, yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat 

sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.2  

Menurut Peter J. Cloither, Multilevel Marketing atau yang terkadang juga 

disebut dengan Networking Selling (jaringan penjualan) atau direct selling (penjualan 

langsung) adalah bentuk pemasaran suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan 

yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok yang membentuk jaringan 

secara berjenjang, lalu dari hasil penjualan pribadi dan jaringan tersebut, setiap 

bulannya perusahaan akan memperhitungkan bonus atau komisi sebagai hasil 

usahanya.3 

Sedang menurut Ahmad Teguh Wibowo Yusuf, MLM merupakan sistem 

"getok tular" (informasi) yang berjalan dari mulut ke mulut dan konsep ini 

sebenarnya sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan misi 

 
1 Andreas Harefa, Multi Level Marketing: Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milinium 

Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 4. 
2 Prospek MLM Syari'ah di Indonesia, Republika, 15 Pebruari 2002. 
3 Peter J. Cloither, Meraup Uang dengan Multilevel Marketing : Pedoman Praktis Menuju 

Networking Selling yang Sukses, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 10 
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dakwahnya, dimana Rasulullah menyampaikan risalah Islam kepada isteri, keluarga 

dan sahabatnya baru kemudian kepada masyarakat luas. Sama halnya dengan sistem 

MLM yang merupakan sistem levelisasi atau sponsorisasi.4 

Bisnis ini dinamakan Multi Level karena berbentuk suatu organisasi distributor 

yang melaksanakan pemasaran dengan menggunakan sistem distribusi berjenjang 

atau bertingkat-tingkat. Distributor pelaksana pemasaran berjenjang tersebut terdiri 

dari Upline (tingkat atas) dan Downline (tingkat bawah), distributor akan disebut 

Upline jika telah memiliki Downline. Jaringan Upline dan Downline inilah yang 

menggerakkan bisnis ini, baik yang bersifat vertical atas bawah maupun horizontal 

kiri kanan ataupun gabungan dari keduanya.5 

Multi Level Marketing memiliki beberapa istilah dalam aplikasinya di 

antaranya adalah: 

1.  Network Marketing. Disebut demikian karena anggota kelompok 

tersebut semakin banyak sehingga membentuk sebuah jaringan kerja 

(network) berupa sekumpulan banyak orang yang memiliki tugas untuk 

melakukan pemasaran.  

2. Direct Selling. Ada juga yang menyebut Multi Level Marketing dengan 

istilah bisnis penjualan langsung atau direct selling. Penggunaan istilah ini 

didasari pada aplikasi Multi Level Marketing yang dilakukan secara 

langsung oleh para member kepada konsumen tanpa melalui perantara 

seperti toko swalayan, kedai dan warung tetapi langsung kepada pembeli.6  

 
4 Ahmad Tegug Wibowo Yusuf, Dialog MLM Syari'ah, (Jakarta : Ahad-Net, 2002), h. 3, dalam 

Anis Tyas Kuncoro, Konsep Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, Jurnal 

Sultan Agung,  Vol XLV No. 119 22 September – Nopember 2009, h. 26. 
5 Benny Santoso, All About MLM; Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak Perniknya 

(Jakarta: Andy Publisher, 2006), h. 28. 
6 Tamizi Yusuf, Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2000), h. 4. 
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Di Indonesia saat ini penjualan langsung atau direct selling baik yang single 

level maupun multi level bergabung dalam suatu asosiasi yaitu Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI). Organisasi ini merupakan anggota KADIN, bagian dari 

world Federation Direct selling Association (WFDSA).7  

Penjualan langsung (Direct Selling) menurut rumusan WFDSA, “is the 

marketing and selling of products directly to consumers away from a fixed retail 

location” (pemasaran dan penjualan produk barang dan jasa secara langsung kepada 

konsumen di tempat yang terpisah dari lokasi tetap penjual eceran.8 Menurut pasal 1 

angka 1 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 bahwa Direct Selling adalah metode 

penjualan barang dan jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan 

mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil 

penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.9Sedangkan menurut Dewan 

Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjelaskan bahwa Penjualan 

Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan 

pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah orang 

atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.10 

Direct selling dan Multi Level Marketing memiliki perbedaan dari segi segi bahasa 

dan substansi. Direct selling lebih dahulu muncul dari pada Multi Level Marketing. Direct 

selling merupakan aktifitas pendistribusian barang secara langsung kepada konsumen yang 

dilakukan oleh seorang penjual langsung disertai kejelasan, presentasi dan demo produk. 

Sistem Direct selling ini dilakukan oleh penjual independen langsung kepada konsumen 

tanpa harus memiliki Upline ataupun Downline. 

B. Sejarah Multi Level Marketing 

 
7 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media), h. 144. 
8 http://www.wfdsa.org/about_dir_sell/?fa-whatisds (diakses tanggal 7 Oktober 2016) 
9 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penjualan Langsung di Indonesia (Jakarta: 

Permendag, 2008) 
10 Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung  

Syari’ah (PLBS) (Jakarta: DSN-MUI 2009). 

http://www.wfdsa.org/about_dir_sell/?fa-whatisds
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Dalam sejarah industri ini, sistem penjualan langsung atau direct selling sudah 

dikenal sejak abad ke-18 di Amerika Serikat. Sistem ini dianggap pertama kali 

muncul dengan beroperasinya The California Perfume Company di New York tahun 

1886 yang didirikan oleh Dave McConnel. Beliau kemudian yang menelurkan ide 

untuk mempekerjakan Albee sebagai California Perfume Lady yang pertama dengan 

cara menjual langsung kepada konsumen dari rumah ke rumah. Perusahaan ini 

kemudian berganti nama menjadi Avon The Company For Women pada tahun 1939. 

Sejarah mencatat Albee ini dianggap sebagai pionir metode penjualan direct selling 

yang dilakukan secara konsisten.11 Perusahaan ini pun terus bertumbuh hingga 

mampu membangun armada bisnisnya mencapai 10.000 tenaga penjual untuk 

memasarkan 117 jenis produk hingga ke mancanegara. Tak lama kemudian, banyak 

perusahaan-perusahaan di Amerika juga turut menerapkan sistem penjualan langsung. 

Perusahaan umumnya mengirimkan tenaga penjual (sales) ke kota-kota untuk 

menjual produk secara langsung kepada konsumen dari rumah ke rumah (knock on 

doors to market and sell products) karena belum tersedia sarana seperti televisi, radio 

bahkan internet untuk memperkenalkan suatu produk.12  

Sistem Multi Level Marketing mulai dibicarakan secara ilmiah sejak 1945 oleh 

dua profesor pemasaran dari Universitas Chicago yaitu Karl Ramburg dan Robert 

Metcalt. Sejak saat itulah, mulai bermunculan perusahaan yang menerapkan sistem 

Multi Level Marketing. Beberapa perusahaan Multi Level Marketing yang cukup 

dikenal pada masa itu adalah Nutrilite, Shaklee Corporation, Amway Corporation, 

dan lain-lain. Perusahaan Nutrilite yang sudah berdiri sejak 1934 di California, 

Amerika Serikat ini hadir dengan menerapkan sistem baru yaitu sistem pemberian 

komisi tambahan kepada distributor independen yang berhasil merekrut, melatih dan 

membantu anggota baru untuk ikut menjual produk Nutrilite. Metode ini 

 
11 “Apa Beda Direct Selling dengan Multi Level Marketing”, INFO APLI, Edisi XXI, Januari-

Februari 2004,  h. 9. 
12 http://www.articlesnatch.com/Article/Marketing-Multilevel---A-Guide-To-Growing-Your-

Multi-Level-Marketing-Business/1615595 (diakses pada tanggal 10 Oktober 2016). 
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memungkinkan seorang distributor terus merekrut anggota baru dengan kedalaman 

dan keluasan yang tidak terbatas. Hal inilah yang membawa perubahan pergeseran 

metode penjualan langsung dari sistem penjualan langsung satu tingkat (Single Level 

Marketing) menuju sistem penjualan langsung berjenjang (Multi Level Marketing).13  

Pada tahun 1959, berdirilah Amway Corporation yang didirikan oleh dua 

orang mantan distributor Nutrilite yaitu Richard de Vos dan Jay van Andel. Mereka 

menggunakan sistem penjualan yang diterapkan Nutrilite. Produk yang mereka jual 

saat itu adalah LOC (Liquid Organic Cleaner), yaitu cairan pembersih serbaguna 

yang aman bagi lingkungan. Sistem Multi Level Marketing yang diterapkan ini 

kemudian membesarkan nama Amway, bahkan melebihi popularitas Nutrilite dan 

Shaklee. Hal ini terbukti dengan kehadiran Amway yang dikenal di sebelas negara di 

luar Amerika Serikat, yaitu Kanada (1962), Australia (1971), Irlandia (1973), Inggris 

(1973), Hongkong (1974), Jerman (1975), Malaysia (1976), Perancis (1977), Belanda 

(1978), Jepang (1979) dan Switzerland (1980). Amway kemudian membeli 

perusahaan Nutrilite pada tahun 1972 dan membuat salah satu lini produk yang 

diandalkan hingga kini. Kesuksesan Amway inilah yang menjadi kunci dalam 

mendorong berbagai jenis perusahaan berbasis Multi Level Marketing di seluruh 

dunia.14  

Perusahaan berbasis Multi Level Marketing di Indonesia sendiri diawali 

dengan berdirinya Creative Network International (CNI) pada tahun 1986 di 

Bandung. CNI menjual produk tunggal berupa makanan kesehatan Sun Chlorela 

buatan Jepang. Seiring dengan perkembangan usaha dan semakin banyaknya produk 

yang dipasarkan, CNI berhasil mengembangkan bisnisnya hingga ke mancanegara 

seperti Malaysia, Singapura, India dan Amerika Serikat. Kesuksesan CNI sebagai 

perusahaan berbasis Multi Level Marketing inilah yang menjadi kunci lahirnya 

 
13 Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 

hlm. 10. 
14 Lihat “Pedoman Bisnis”, Amway, (Jakarta: PT. Amindoway Jaya , 2008), h. 38. 
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perusahaan-perusahaan lain di Indonesia yang menggunakan sistem Multi Level 

Marketing sebagai basisnya.15  

Pasca era krisis moneter hingga saat ini, perusahaan berbasis Multi Level 

Marketing ini semakin bertumbuh pesat. Para pelaku usaha menggunakan momentum 

dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis bagi pemain asing maupun lokal 

seperti Amway, Avon, Tupperware, Sophie Martin, Oriflame, Herbalife, Greenlite, 

dan lain-lain. Sophie Martin adalah salah satu perusahaan dengan skema penjualan 

langsung yang tergolong sukses. Berdiri sejak tahun 1987, Sophie yang piawai 

merancang tas dan Bruno suaminya yang mempunyai kemampuan marketing yang 

mumpuni mencari peluang untuk memasarkan hasil keterampilan istrinya. Keahlian 

Sophie dalam merancang tas tidak terlepas dari pengalamannya yang pernah menjadi 

desainer handbag Christian Dior. Keahlian Sophie dalam mendesain produk fashion 

dan kepiawaian Bruno dalam meletakkan dasar-dasar manajemen menjadikan Sophie 

Martin berkembang pesat dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Perusahaan ini 

berhasil menjadi perusahaan penyedia produk fashion yang mempunyai peranan 

penting di Indonesia. Saat ini, Sophie Martin sudah memiliki jaringan pemasaran 

dengan lebih dari 900.000 anggota member, 400 unit pusat bisnis yang tersebar di 

seluruh Indonesia, serta 4 (empat) cabang di negara Filipina, Australia, Singapura dan 

Brunei Darussalam dengan beragam produk mulai dari fashion, aksesoris, pakaian, 

tas dan kosmetik. Produk-produknya berhasil memikat dan melekat kuat di hati 

masyarakat Indonesia.  

Hingga Mei 2014, tercatat lebih diperkirakan ada lebih dari 300 perusahaan 

yang bergerak dalam industri penjualan langsung. Sekitar 200 perusahaan di 

antaranya sudah memiliki surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL). Sebanyak 86 

perusahaan penjualan langsung merupakan anggota APLI. Hampir separuh 

perusahaan yang belum bergabung dengan APLI tidak memenuhi persyaratan seperti 

 
15 Jabbar Ibrahim, MLM Bikin Saya Kaya Raya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 

h. 15. 
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SIUPL yang kadaluarsa dan/atau perusahaan sendiri tidak berkenan menjadi anggota 

APLI. Di samping itu, peraturan yang berlaku di Indonesia pun tidak mewajibkan 

sebuah perusahaan berbasis Multi Level Marketing harus menjadi anggota APLI.16 

Meski tidak diwajibkan menjadi anggota APLI namun menjadi keanggotaan APLI 

mampu memberikan kesan bagi konsumen bahwa perusahaan yang terdaftar memiliki 

reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang belum menjadi 

anggota APLI. APLI sendiri menjadi satu-satunya organisasi yang dipercaya oleh 

World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) sebagai lembaga yang 

bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan berbasis Multi Level Marketing di 

Indonesia. Keanggotaan APLI sendiri berlaku satu tahun dan akan diperpanjang 

setelah diteliti kembali persyaratan-persyaratannya.17 

 Untuk membedakan apakah perusahaan termasuk Direct Selling atau Money 

Game, APLI melakukan pendataan dengan menggunakan delapan kriteria: 

1. Perusahaan penjualan langsung legal harus memiliki SIUPL dan izin edar 

produk yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 

Departemen Kesehatan, dan lainnya. 

2. Setiap perusahaan penjualan langsung legal harus memiliki produk yang 

diperdagangkan atau diperjualbelikan.  

3. Skema bisnis ditekankan pada penjualan produk dan bukan peringkat. 

4. Pembayaran komisi didasarkan pada penjualan produk dan bukan 

kuantitas perekrutan.  

5. Anggota industri penjualan langsung masih bisa mendapat penghasilan 

dari penjualan produk meski tanpa merekrut. 

6. Perusahaan penjualan langsung legal mempunyai sistem pengembalian 

produk yang rasional.  

 
16 http://www.apli.or.id (diakses tanggal 10 Oktober 2016). 
17 http://www.apli.or.id (diakses tanggal 10 Oktober 2016). 
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7. Produk yang didagangkan perusahaan penjualan langsung memiliki nilai 

pasar wajar.  

8. Produk tersebut bernilai lebih sehingga menarik dibeli atau dikonsumsi 

masyarakat luas.18 

Tabel 1: Perbedaan Direct Selling dengan Multi Level Marketing.19 

No. Direct Selling Multi Level Marketing 

1 

Sudah dimasyarakatkan dan 

diterima hampir di seluruh dunia 

Sudah banyak negara yang melarang 

dan menindak perusahaan dengan 

sistem ini, bahkan pengusahanya 

ditangkap pihak yang berwajib 

2 

Berhasil meningkatkan penghasilan 

dan kesejahteraan para anggotanya 

dari level atas sampai level bawah. 

Hanya menguntungkan bagi orang-

orang yang pertama atau lebih dulu 

bergabung sebagai anggota, atas 

kerugian yang mendaftar belakang 

3 

Keuntungan/keberhasilan Mitra 

Usaha ditentukan dari hasil kerja 

dalam bentuk penjualan/pembelian 

produk/jasa yang bernilai dan 

berguna untuk konsumen.. 

Keuntungan/keberhasilan anggota 

ditentukan dari seberapa banyak ybs 

merekrut orang lain yang menyetor 

sejumlah uang sampai terbentuk satu 

format Piramida. 

4 

Setiap orang hanya berhak menjadi 

Mitra Usaha sebanyak satu kali 

saja. 

Setiap orang boleh menjadi anggota 

berkali-kali dalam satu waktu tertentu, 

menjadi anggota disebut dengan 

“membeli kavling”, jadi satu orang 

boleh membeli beberapa kavling. 

5 

Biaya pendaftaran menjadi anggota 

tidak terlalu mahal, masuk akal dan 

imbalannya adalah Starter Kit yang 

senilai. Biaya pendaftaran tidak 

dimaksudkan untuk memaksakan 

pembelian produk dan bukan untuk 

mencari untung dari biaya 

Biaya pendaftaran anggota sangat 

tinggi, biasanya disertai dengan 

produk-produk yang jika dihitung 

harganya menjadi sangat mahal (tidak 

sesuai dengan produk sejenis yang ada 

di pasaran). Jika seorang anggota lebih 

banyak merekrut orang lain, maka 

 
18 http://www.apli.or.id (diakses tanggal 10 Oktober 2016). 
19 http://www.apli.or.id/de/perbedaan-direct-selling-dan-piramida/ (Diakses tanggal 10 Oktober 

2016) 

http://www.apli.or.id/de/perbedaan-direct-selling-dan-piramida/
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pendaftaran barulah ybs mendapatkan keuntungan, 

dengan kata lain keuntungan didapat 

dengan merekrut lebih banyak 

anggota, bukan dengan penjualan yang 

lebih banyak. 

6 

Keuntungan yang didapat Mitra 

Usaha dihitung berdasarkan hasil 

penjualan dari setiap anggota 

jaringannya 

Keuntungan yang didapat anggota 

dihitung berdasarkan sistem rekruting 

sampai terbentuk format tertentu. 

7 

Jumlah orang yang direkrut anggota 

tidak dibatasi, tetapi dianjurkan 

sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan masing-masing. 

Jumlah anggota yang direkrut dibatasi. 

Jika ingin merekrut lebih banyak lagi, 

ybs harus menjadi anggota (membeli 

kavling) lagi. 

8 

Setiap Mitra Usaha sangat tidak 

dianjurkan bahkan dilarang 

menumpuk barang (Inventory 

Loading) karena di dalam jualan 

langsung yang terpenting adalah 

produk yang dibeli bisa dipakai dan 

dirasakan khasiat/kegunaannya oleh 

konsumen 

Setiap anggota dianjurkan untuk 

menjadi anggota berkali-kali dimana 

setiap kali menjadi anggota harus 

membeli produk dengan harga yang 

tidak masuk akal. Hal ini 

menyebabkan banyak sekali anggota 

yang menimbun barang dan tidak 

dipakai. 

9 

Program pembinaan Mitra Usaha 

sangat diperlukan agar didapat 

anggota yang berkualitas tinggi 

Tidak ada program pembinaan apapun 

juga, karena yang diperlukan hanya 

rekruting saja. 

10 

Pelatihan produk menjadi hal yang 

sangat penting, karena produk 

harus dijual sampai ke tangan 

konsumen. 

Tidak ada pelatihan produk, sebab 

komoditas hanyalah rekrut 

keanggotaan. Produk dalam sistem ini 

hanyalah suatu kedok saja. 

11 

Setiap up line sangat 

berkepentingan dengan 

meningkatnya kualitas dari para 

downlinenya, kesuksesan seorang 

Mitra Usaha dapat terjadi jika 

downlinenya sukses. Keberhasilan 

upline ikut ditentukan dari 

keberhasilan down line. 

Para up line hanya mementingkan 

rekruting orang baru saja. Apakah 

downline berhasil atau tidak, bukanlah 

merupakan perhatian dari upline 
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12 

Merupakan salah satu peluang 

berusaha yang baik dimana setiap 

Mitra Usaha harus terus melakukan 

pembinaannya untuk jaringannya. 

Tidak bisa hanya menunggu 

Bukan merupakan suatu peluang 

usaha, karena yang dilakukan lebih 

menyerupai untung-untungan, dimana 

yang perlu dilakukan hanyalah 

“membeli kavling” dan selanjutnya 

hanyalah menunggu 

 

C. Sistem Kerja Multi Level Marketing 

Multi Level Marketing adalah menjual atau memasarkan langsung suatu 

produk baik berupa barang atau jasa konsumen sehingga biaya distribusi dari barang 

yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim bahkan sampai ke titik nol yang 

artinya bahwa dalam bisnis Multi Level Marketing ini tidak diperlukan biaya 

distribusi.20 Multi Level Marketing dibuat untuk meminimalisir biaya iklan produk 

yang hendak dijual karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh 

distributor dengan sistem berjenjang. 

Mekanisme operasional pada Multi Level Marketing ini adalah seorang 

member dapat mengajak orang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Kemudian 

orang lain itu dapat mengajak pula orang lain lagi untuk ikut bergabung. Begitu 

seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang 

bebas mengajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas. Inilah salah satu 

perbedaan Multi Level Marketing dengan pendistribusian secara konvensional yang 

bersifat single level. Pada pendistribusian konvensional, seorang agen mengajak 

beberapa orang bergabung ke dalam kelompoknya menjadi penjual atau sales atau 

wiraniaga. Pada sistem single level para wiraniaga tersebut meskipun mengajak 

temannya, hanya sekedar pemberi referensi yang secara oraganisasi tidak di bawah 

koordinasinya melainkan terlepas. Mereka berada sejajar sama-sama sebagai 

distributor. 

 
20 Andreas Harefa, 10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari AMWAY, CNI dan 

Herbalife (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999),  h. 12 
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Dalam Multi Level Marketing terdapat unsur jasa. Hal ini dapat kita lihat 

dengan adanya seorang distributor yang menjualkan barang yang bukan miliknya 

dan ia mendapatkan upah dari presentase harga barang. Selain itu jika ia dapat 

menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka ia 

mendapatkan bonus yang ditetapkan perusahaan. Menurut catatan APLI (Asosiasi 

Penjual langsung Indonesia), saat ini terdapat sekitar 200-an perusahaan yang 

menggunakan sistem MLM dan masing-masing memiliki karakteristik, spesifikasi, 

pola, sistem dan model tersendiri. Sehingga untuk menilai satu persatu perusahaan 

MLM sangat sulit sekali.21 

Dalam situs APLI dikemukakan bahwa MLM Pemasaran berjenjang disebut 

sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara 

langsung, dimana harga barang yang ditawarkan ditingkat konsumen adalah harga 

produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena tidak secara 

langsung telah membantu kelancaran distribusi. 

Promotor (upline) adalah anggota yang sudah lebih dahulu mendapatkan hak 

keanggotaan, sedangkan bawahan (downline) adalah anggota yang direkrut oleh 

promotor. Akan tetapi, pada beberapa sistem tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa 

berubah-ubah sesuai dengan syarat pembayaran atau pembelian tertentu. 

Komisi yang diberikan dalam pemasaran berjenjang dihitung berdasarkan 

banyaknya jasa distribusi yang otomatis terjadi jika bawahan melakukan pembelian 

barang. Promotor akan mendapatkan bagian komisi tertentu sebagai bentuk balas 

jasa atas perekrutan bawahan.22 

D. Multi Level Marketing Syari’ah. 

 
21 http://www.apli.or.id (diakses tanggal 10 Oktober 2016). 

22 http://cash-investasi.blogspot.co.id/2012/06/konsep-dasar-multi-level-marketing.html 

(Diakses tanggal 10 Oktober 2016). 

http://cash-investasi.blogspot.co.id/2012/06/konsep-dasar-multi-level-marketing.html
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Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk Agama Islam, secara otomatis 

mereka juga banyak  melakukan praktik Multi Level Marketing khususnya yang 

konvensional. Akibat maraknya praktik Multi Level Marketing di kalangan ummat 

Islam, maka dibutuhkan berbagai upaya ijtihad untuk memastikan status hukum 

bisnis tersebut. 

Sistem operasional Multi Level Marketing konvensional yang kurang etis dan 

cenderung merugikan konsumen yang ditunjukkan oleh beberapa oknum pelaku 

bisnis Multi Level Syari’ah memunculkan ide di kalangan pelaku bisnis muslim 

dalam membaca peluang bisnis melalui Multi Level Syari’ah  yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Keadaan ini memunculkan ide tentang model bisnis Multi Level 

Syari’ah yang pertama kali digagas oleh H. Setyotomo, H. Muhammad Hidayat, KH. 

Ma'ruf Amin, H. Ateng Kusnadi, H. Abdul Halim dan H. Danny Ramadhani, di 

bawah bendera PT Ahad Net International.23 

Berbeda dengan bisnis MLM konvensional yang telah ada seperti Amway, 

Avon, CNI, Foreveryoung dan lain-lain, bisnis MLM ala PT Ahad Net International 

kental sekali dengan nuansa agama Islam, baik dalam tingkatan operasional, reward, 

produk maupun profitnya. Seluruh aktifitas bisnisnya didasari oleh semangat 

menjalankan tuntutan agama sebagaimana ditentukan oleh syari'at. Oleh karenanya 

mereka menyebutnya dengan MLM Syari'ah. Atau dengan kata lain, MLM Syari'ah 

adalah sebuah sistem pemasaran yang dalam penerapannya didasarkan pada nilai-

nilai ekonomi syari'ah yang berlandaskan tauhid, akhlak dan hukum muamalah.24 

Secara garis besar, ada dua pendapat pendapat pakar hukum Islam mengenai 

Multi Level Marketing, ada yang memandang bisnis ini hukumnya adalah halal dan 

sebagian lagi memandangnya haram. 

1. Pendapat yang mengharamkan. 

 
23 http://online2ahadnet.tripod.com/profile.html (diakses tanggal 17 Oktober 2016). 

24 http://online2ahadnet. tripod.com/profile.html (diakses tanggal 17 Oktober 2016). 

http://online2ahadnet.tripod.com/profile.html
http://online2ahadnet.tripod.com/profile.html
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Pandangan yang menyatakan bahwa bisnis MLM ini hukumnya haram karena 

berbagai alasan, di antaranya adalah:25   

Alasan Pertama: Di dalam transaksi dengan metode Multi level marketing, 

seorang anggota mempunyai dua kedudukan: Kedudukan pertama,  sebagai pembeli 

produk, karena dia membeli produk secara langsung dari perusahaan atau distributor. 

Pada setiap pembelian, biasanya dia akan mendapatkan bonus berupa potongan harga. 

Kedudukan kedua, sebagai makelar, karena selain membeli produk tersebut, dia harus 

berusaha merekrut anggota baru. Setiap perekrutan dia mendapatkan bonus juga. 

Pertanyaannya adalah bagaimana hukum melakukan satu akad dengan menghasilkan 

dua akad sekaligus, yaitu sebagai pembeli dan makelar? 

Dalam Islam hal itu dilarang, ini berdasarkan hadist-hadist di bawah ini: 

1) Hadits abu Hurairah RA: 
 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعَة   ِ َصلهى َّللاه  نََهى َرُسوُل َّللاه

“Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam telah melarang dua pembelian dalam 

satu pembelian.”( HR Tirmidzi, Nasai dan Ahmad)  

Imam Syafi’i rahimahullah berkata tentang hadist ini sebagaimana dinukil 

Imam Tirmidzi, bahwa jika seseorang mengatakan aku menjual rumahku 

kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual budakmu 

kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti 

rumahku juga menjadi milikmu.26 

Kesimpulannya bahwa melakukan dua macam akad dalam satu transaksi yang 

mengikat satu dengan yang lainnya adalah haram berdasarkan hadist di atas. 

2) Hadist Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah shallallaahu 'alaihi 

wasallam bersabda :  

 

 
25 Ahmad Zain An Najah, Halal Haram dalam Transaksi Keuangan. 

http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/265/mlm-dalam-pandangan-islam/ (diakses tanggal 11 

Oktober 2016. 
26Sunan Tirmidzi, Juz : 3 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), h. 533. 

http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/265/mlm-dalam-pandangan-islam/
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 ََل يَِحلُّ َسلٌَف َوبَْيٌع َوََل َشْرَطاِن فِي بَْيع  َوََل ِرْبُح َما لَْم تَْضَمْن َوََل بَْيُع َما لَْيَس ِعْنَدكَ  

"Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua 

syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau 

jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu." (HR. Abu Daud) 

Hadits di atas juga menerangkan tentang keharaman melakukan dua transaksi 

dalam satu akad, seperti melakukan akad utang piutang dan jual beli, satu dengan 

yang lainnya saling mengikat. Contohnya: Seseorang berkata kepada temannya, 

“Saya akan jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu meminjamkan mobilmu 

kepada saya selama satu bulan.” Alasan diharamkan transaksi seperti ini adalah tidak 

jelasnya harga barang dan menggantungkan suatu transaksi kepada syarat yang belum 

tentu terjadi.27  

Alasan Kedua: Di dalam Multi level marketing terdapat makelar berantai.  

Sebenarnya makelar (samsarah) dibolehkan di dalam Islam, yaitu transaksi di mana 

pihak pertama mendapatkan imbalan atas usahanya memasarkan produk dan 

pertemukannya dengan pembelinya. 

Adapun makelar di dalam Multi level marketing bukanlah memasarkan produk, 

tetapi memasarkan komisi. Maka, kita dapatkan setiap anggota Multi level marketing 

memasarkan produk kepada orang yang akan memasarkan dan seterusnya, sehingga 

terjadilah pemasaran berantai. Dan ini tidak dibolehkan karena akadnya mengandung 

gharar dan spekulatif. 

Alasan Ketiga: Di dalam Multi level marketing terdapat unsur perjudian, 

karena seseorang ketika membeli salah satu produk yang ditawarkan, sebenarnya 

niatnya  bukan karena ingin memanfaatkan atau memakai produk tersebut, tetapi dia 

membelinya sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan point yang nilainya jauh 

lebih besar dari harga barang tersebut. Sedangkan nilai yang diharapkan tersebut 

belum tentu ia dapatkan. Perjudian juga seperti itu, yaitu seseorang menaruh sejumlah 

 
27 Asy Syaukani, Nailul Author , juz  5 (Riyadh:  Dar an Nafais, tt) h. 173. 
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uang di meja perjudian, dengan harapan untuk meraup keuntungan yang lebih 

banyak, padahal keuntungan tersebut belum tentu bisa ia dapatkan.   

Alasan Keempat: Di dalam Multi level marketing banyak terdapat unsur 

gharar  (spekulatif) atau sesuatu yang tidak ada kejelasan yang diharamkan Syariat, 

karena anggota yang sudah membeli produk tadi, mengharap keuntungan yang lebih 

banyak. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui apakah berhasil mendapatkan 

keuntungan tersebut atau malah merugi. dan Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi 

wasallam sendiri melarang setiap transaksi yang mengandung gharar, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwasanya ia berkata :  

 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن بَْيعِ اْلَحَصاِة وَعْن بَْيعِ اْلغََرر  ِ َصلهى َّللاه  نََهى َرُسوُل َّللاه

“Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-

hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung 

unsur gharar (spekulatif).“ (HR. Muslim) 

 

Alasan Kelima: Di dalam MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan 

kaidah umum jual beli, seperti kaidah : Al Ghunmu bi al Ghurmi, yang artinya bahwa 

keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. 

Di dalam MLM ada pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di 

level-level paling bawah, karena merekalah yang sebenarnya bekerja keras untuk 

merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya yang menikmati adalah orang-orang 

yang berada pada level atas. Merekalah yang terus menerus mendapatkan 

keuntungan-keuntungan tanpa bekerja, dan mereka bersenang-senang di atas 

penderitaan orang lain. Apalagi jika mereka kesulitan untuk  melakukan perekrutan, 

dikarenakan jumlah anggota sudah sangat banyak. 

Alasan Keenam: Sebagian ulama mengatakan bahwa transaksi dengan sistem 

Multi level marketing mengandung riba fadhl, karena anggotanya membayar 

sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar darinya, 

seakan-akan ia menukar uang dengan uang dengan jumlah yang berbeda. Inilah yang 
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disebut dengan riba fadhl (ada selisih nilai). Begitu juga termasuk dalam kategori 

riba nasi’ah, karena anggotanya mendapatkan uang penggantinya tidak secara cash. 

Sementara produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen tiada lain hanya 

sebagai sarana untuk barter uang tersebut dan bukan menjadi tujuan anggota, 

sehingga keberadaannya tidak berpengaruh dalam hukum transaksi ini. 

Keharaman jual beli dengan sistem Multi Level Marketing ini, sebenarnya 

sudah difatwakan oleh sejumlah ulama di Timur Tengah, diantaranya adalah Fatwa 

Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Sudan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Rabi’ul Akhir 

1424 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2003 M., pada majelis no. 3/24. 

Kemudian dikuatkan dengan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi pada tanggal 

14/3/1425 dengan nomor 22935.28 

2. Pendapat yang menghalalkan. 

Sebagai sebuah bisnis yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh ummat 

muslim, Multi Level Marketing menjadi perhatian ijtihad ulama Indonesia. Oleh 

karena itu, Majlis Ulama Indonesia melalui Dewan Syaria’ah-nya menghalalkan 

Bisnis Multi Level Marketing. Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai MLM 

Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada tahun 2009. Praktik 

PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah) wajib memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

a. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau 

produk jasa; 

b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang 

diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram; 

c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, 

maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat; 

 
28 Ahmad Zain An Najah, Halal Haram dalam Transaksi Keuangan. 
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d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), 

sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan 

kualitas/manfaat yang diperoleh; 

e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran 

maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait 

langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, 

dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS; 

f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus 

jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target 

penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan; 

g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara 

reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau 

jasa; 

h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra 

usaha) tidak menimbulkan ighra’. 

i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara 

anggota pertama dengan anggota berikutnya; 

j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial 

yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, 

syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain; 

k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban 

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya 

tersebut; 

l. Tidak melakukan kegiatan money game.29 

Multi level marketing syari’ah adalah sebuah usaha Penjualan Berjenjang  

yang mendasarkan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. 

 
29 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan 

Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). 
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Dengan demikian, system bisnis Multi Level Marketing konvensional yang 

berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syari’ah. 

Aspek haram dan syuhbat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi 

syari’ah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum muamalah 

Dalam Multi level marketing syari’ah ada yang disebut dewan pengawas 

syari’ah, sebuah lembaga yang memungkinkan untuk mengawasi pengelolaan suatu 

usaha syari’ah. Bisnis Multi Level Marketing yang sesuai syari’ah adalah Multi Level 

Marketing untuk produk yang halal dan bermanfaat, tidak ada pemaksaan, penipuan, 

riba, sumpah yang berlebihan, pengurangan timbangan dan lain-lain.  

E. Perbedaan MLM Syari’ah dengan MLM Konvensioanl 

Secara kasat mata Multi Level Marketing syari’ah tidak berbeda dengan 

praktik-praktik bisnis Multi Level Marketing lainnya, akan tetapi jika diperhatikan 

lebih jauh dalam proses operasionalnya, terdapat  beberapa perbedaan mendasar 

antara kedua varian Multi level marketing tersebut, di antaranya adalah:. 

1. Konsep halal haram, maka si penjual harus benar-benar mengerti perbedaan 

antara halal dan haram, yang bukan hanya terletak pada pencapaian hasil 

semata tetapi juga proses atau cara mendapatkannya; 

2. Mengingat dasar utama aktifitas bisnis MLM adalah marketing atau 

pemasaran maka penawaran produk atau promosi adalah merupakan inti dari 

aktifitas bisnis tersebut. Metode promosi yang baik adalah yang memenuhi 

unsur-unsur ta'aruf, silaturahim, dakwah dan tarbiyah.30 Dalam hal ini 

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan dan teladan baik tentang 

promosi dalam bisnis perdagangan, yaitu : 

a. Tidak ada manipulasi dan tipu daya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah ra, beliau berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

"Yang dinamakan bisnis dagang dengan sumpah palsu adalah usaha 

 
30 Mohamad Hidayat, Analisa Teoritis Normatif Multilevel Marketing dalam Perspektif 

Muamalah, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 89. 
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bisnis untuk melariskan barang dagangannya dengan cara yang tercela 

(curang).  

b. Tidak ada keterangan dan pengakuan fiktif, yang biasanya dilakukan 

dengan cara menyebar kebohongan bahwa barang dagangannya telah 

ditawar oleh banyak pembeli padahal tidak demikian kenyataannya; 

c. Tidak ada iklan yang menyesatkan, yakni dengan memberikan keterangan 

atau keadaan yang tidak sebenarnya tentang produk barang yang dijual; 

d. Tidak melanggar akhlakul karimah; 

e. Tidak mendatangkan sesal di kemudian hari bagi konsumen.31 

3. Dari segi insentif, penghargaan, hadiah dan sejenisnya yang diperuntukkan 

bagi anggota mitra harus berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan, artinya jauh 

dari praktek konsumerisme, materialisme dan hedonisme; 

4. Dalam hal transaksi atau ikatan kerjasama bisnis perdagangan dengan pihak 

lain maka hal yang diutamakan adalah asas kebebasan berkehendak yang 

memenuhi prinsip-prinsip syariat, sebagaimana dalam kaidah “setiap muslim 

terikat pada syarat-syarat yang telah mereka setujui bersama kecuali 

persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan 

sesuatu yang halal ;” 

5. Adanya kewajaran dalam perolehan keuntungan dengan besaran nominal 

yang sesuai dengan prestasi yang dicapai dan dilakukan secara fair, saling 

rela dan menguntungkan (QS. an-Nisa : 29), selain itu, hal yang harus 

dipertimbangkan juga adalah bahwa besarnya upah tergantung pada tingkat 

kesulitan atau kesungguhan dalam berusaha; 

6. Perluasan jaringan atau peningkatan jumlah level yang dilakukan oleh para 

up line, pada orang-orang di bawahnya, yaitu para down line, harus 

senantiasa berorientasi pada pembinaan, pengawasan dan keteladanan yang 

 
31 Ibid., h. 9. 
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selaras dengan jiwa agama sehingga applause atau gathering party atas 

prestasi mereka tidak melampaui batas, yaitu jauh dari kultus individu dan 

sikap berlebihan lainnya karena dikhawatirkan akan mengarah pada perilaku 

ujub, takabur dan kufur; 

7. Bisnis MLM yang baik adalah yang menjunjung dan mengedepankan empat 

hal, yaitu : 

a. Jalinan ukhuwwah Islamiyyah; 

b. Pembentukan jaringann ekonomi umat, baik berupa jaringan produksi, 

distribusi dan konsumen sehingga tercipta kemandirian dan kejayaan 

ekonomi umat; 

c. Memperkokoh ketahanan akidah dari serbuan ideologi, budaya dan 

produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam; 

8. Mengantisipasi dan mempersiapkan strategi dan daya maksimal dalam 

menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.32 

Secara lebih rinci, perbedaan Multi Level Marketing konvensional dengan 

Multi Level Marketing syari’ah sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 2: Perbedaan MLM Konvensional dengan MLM Syari’ah. 

No  

 

UNSUR  MLM 

KONVENSIONAL 

 

MLM SYARIAH 

1  

 

Sifat  

 

Murni bisnis Selain bisnis juga 

bertujuan untuk 

memberdayakan 

ekonomi umat dan 

 
32 Anis Tyas Kuncoro, Konsep Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Ekonomi 

Syari'ah, Jurnal Sultan Agung,  Vol XLV No. 119 22 September – Nopember 2009, h. 31. 
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dakwah 

2 Orientasi  Duniawi semata Dunia-akhirat 

3 Kehalalan produk  

 

 

Produknya belum 

tentu halal, tidak ada 

yang berkompeten 

dalam   penentuan 

halal 

Dijamin halal, 

karena ada Dewan 

Pengawas Syariah 

dalam struktur 

organisasi 

4 Harga produk  

 

Relatif sangat mahal 

dan eksklusif 

 

Murah dan 

bersaing dengan 

harga pasar karena 

tidak dimark-up 

5 Konsumsi produk  

 

 

Setengah dipaksakan, 

karena kebanyakan 

hanya menjadi 

kebutuhan sekunder 

Konsumsi yang 

wajar, karena 

menjadi kebutuhan 

orang dan 

keluarganya sehari-

hari yang tetap 

harus dipenuhi dan 

harganya sesuai 

dengan pasaran 

6 Strategi pemasaran  

 

Bebas Akhlakul karimah 

dan memenuhi 

rukun jual-beli 

7 Struktur pengawasan 

 

Dewan Komisaris Dewan Pengawas 

Syariah dan Dewan 

Komisaris 

8 Bonus / Insentif  

 

Pada tahap tertentu 

mendapat bonus 

wisata ke luar negeri 

yang berorientasi 

hedonisme 

Bonusnya untuk 

hal-hal yang 

bermanfaat dan 

bernilai ibadah 
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9 Frekuensi pertemuan 

 

 

Pertemuan menjadi 

media yang sangat 

vital untuk 

pengembangan 

jaringan dan 

dilakukan secara 

intensif dan formal 

karena melibatkan 

kalangan middle to 

high-class 

Pertemuan hanya 

menjadi semacam 

katalisator dan 

sifatnya hanya 

pendukung serta 

insidental serta 

dapat diadakan 

dengan sangat 

informal karena 

sifatnya yang 

menjangkau 

seluruh kalangan 

 

10 Produsen produk  

 

Kebanyakan berasal 

dari luar negeri dan 

belum tentu muslim 

 

Kebanyakan 

berasal dari dalam 

negeri dan pasti 

muslim 

11 Prospek  

 

Masih cukup besar Sangat besar, di 

Indonesia saja yang 

mayoritas muslim 

adalah merupakan 

pangsa pasar 

potensial bagi 

bisnis MLM 

syariah 

12 Kontribusi  

 

Tidak ada, umat  

muslim hanya sekedar 

menjadi konsumen, 

sedang sumber daya 

dan finansial umat 

muslim hanya menjadi 

alat untuk mem-

Ada kontribusi 

yang sangat positif, 

karena dilakukan 

oleh umat muslim 

dan untuk 

kesejahteraan umat 
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perkaya orang lain dan 

hanya sedikit yang 

tertinggal pada 

distributor- 

distributornya yang 

muslim 

 

muslim 
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BAB 2 

IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK 

 

A. Pengertian Ijârah Muntahiyah Bit-tamlik 

Ijârah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.1 

Pengertian yang sama juga disebutkan oleh Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, 

mengatakan bahwa ijârah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.2 

Dengan demikian, dalam akad ijârah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi 

hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Mengenai 

hak dan kewajiban mu’ajjir dan musta’jr, bahwa mu’ajjir wajib mempersiapkan 

barang yang akan disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. 

Sedangkan penyewa berhak  menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-

syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Adapun perawatan barang 

sewaan, maka menurut ulama’ hal itu bukan merupakan kewajiban penyewa dan 

tidak boleh disebutkan di dalam akad, karena dianggap  bahwa penyewa 

bertanggungjawab atas jumlah yang tidak pasti (garâr). Oleh karena itu jika mu’ajjir 

meminta musta’jir  untuk merawat barang sewaan, maka  musta’jir berhak meminta 

upah atas pekerjaan perawatan itu.3 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, al ijarah al muntahiyah bittamlik 

adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad 

sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat 
 

1 Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu pengenalan Umum, Tazkia Institut, Jakarta 1999, 

h167. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Terjemahan), PT. Al Ma’rif, Bandung 1987, jilid 13 hl 

7. Lihat juga, Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah, ALVABET, Jakarta 2000., h 204. 
2 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No 9/ DSN-MUI/IV/ 2001, edisi pertama, h 55. 
3 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, IIIT Indonesia, Jakarta 2003, 

h 106. 
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kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.4 dalam pembiayaan 

menggunakan akad ijarah muntahiyah bittamlik, pihak bank yang berfungsi sebagai 

pemilik modal dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada 

nasabahnya.5 

Menurut asal usul sejarahnya, sewa beli merupakan produk pembiayaan yang 

pertama kali muncul di Amerika serikat sekitar tahun 1950 dan berkembang sangat 

cepat sekali dengan nama financial leasing, kemudian menyebar ke Eropa dan 

menjadi populer. Pada permulan tahun tujuh puluhan, instrumen ini semakin populer 

sebagaimana produk-produk pembiayaan yang lain dalam memberikan dana kepada 

nasabah yang memerlukan barang-barang bergerak, baik barang perniagaan maupun 

industri. Di beberapa negara, instrumen ini telah memiliki peraturan perundang-

undangan tersendiri seperti di Belanda, Inggris dan lain-lain. 6 

IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai’  dan akad 

ijârah.  Al-bai’  merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT adalah kombinasi antara 

sewa-menyewa dengan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Istilah ini juga 

dikenal dengan sewa beli; diterjemahkan dari istilah huurkoop dan dalam istilah 

hukum Inggris disebut hire purchase.7 Kemudian kedua akad tersebut terintegrasi 

menjadi suatu perjanjian sewa menyewa dengan opsi dari penyewa untuk membeli 

barang yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak 

 
4 Muhammad Syafi‟I Antonio, Islamic Banking dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 

2001), h. 118.   
5 Muhammad, Manajemen Bank Syari‟ah  (Yogyakarta : ( UPP ) AMPYKPN, 2002), h. 93.   
6 ‘A’isyah Syarqawi Al Maliqy, Al Bunuk Al Islamiyah Al Tajibah Baina Al Fiqh wa Al Qanun 

wa Al Tatbiq, Al Markaz Al Tsaqofi Al Arabi, 2000, h 505-506. 
7 Ibid, h 117. Lihat juga AA, Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani 

Press, Jakarta 2001, h 103. Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah, h 168. Institut Bankir Indonesia, Konsep 

Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, Penerbit Jambatan, Jakarta 2001. Warkum 

Sumitro, SH, MH, Asas-asas Perbankan Islam, Rajawali Press, Jakarta 1997. Muhammad, Sistem & 

Prosedur Operasional Bank Islam, UII Press,  Yogyakarta 2000, h 35. Sutan Remi Sjahdeini, 

Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Grafiti: Jakarta, 

1999), h 71. Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafika: Jakarta 2000), h. 166. 
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milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai 

imbalannya (harga) di pihak lain.8 

 Tujuan IMBT hampir sama dengan instrumen-instrumen pembiayaan yang 

lain seperti murâbahah dan istishnâ’, yakni untuk memberikan dana bagi para 

nasabah agar dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, dengan memberikan 

nasabah barang yang ia inginkan serta  menyewakan barang tersebut kepadanya, serta 

ia akan dapat memilikinya jika ia menghendaki, baik di saat berlangsungnya kontrak 

ataupun ketika kontrak berakhir. Meski instrumen ini dalam praktiknya dapat 

diaplikasikan pada barang bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi 90% dari aktifitas 

operasionalnya diberlakukan pada barang-barang yang bergerak dibandingkan dengan 

barang-barang yang tidak bergerak.  

 Adapun syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi pada produk ini terbagi 

menjadi dua: yaitu persyaratan  formal dan persyaratan substantif. Persyaratan 

pertama berkisar pada studi kelayakan (survey) yang dilakukan oleh lembaga pemberi 

dana terhadap nasabah untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memilki 

kesungguhan untuk melakukan hubungan transaksi serta untuk menjamin bahwa 

nasabah tersebut akan memperoleh modal sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah 

itu ditetapkan apakah dana akan bisa diterima ataukah tidak. Kontrak ini memiliki 

persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana halnya persyaratan-persyaratan yang 

wajib dipenuhi oleh kontrak  pada umumnya. 

B. Dasar Hukum Ijarah. 

Dari Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 233: 

آ َءاتَۡيتُم بِٱۡلَمۡعُروِف   َدُكۡم فَََل ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم إِذَا َسلَّۡمتُم مَّ
 َوٱتَّقُواْ َوإِن أََردتُّۡم أَن تَۡستَۡرِضعُٓواْ أَۡولََٰ

َ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٞر   َ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱَّللَّ  ٱَّللَّ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan. 

 
8  Subekti, Aneka Perjanjian (Alumni: Bandung, 1984), h 52. 
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Dari Hadis: 
 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْيِل ثُمَّ ِمْن بَنِي َعْبِد ْبِن َواْستَأَْجَر النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ  َوأَبُو بَْكٍر َرُجَلً ِمْن بَنِي الدَّ

ْيُت اْلَماِهُر بِاْلِهَدايَةِ  ْيتًا اْلِخِرٍّ  َعِديٍٍّ َهاِديًا ِخِرٍّ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa 

(mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari 

Bani ‘Abdu bin ‘Adi.9 

 

C. Bentuk-bentuk Ijârah Muntahiyah Bi Al Tamlik pada perbankan Islam. 

Ijârah muntahiyah bit-tamlîk adalah salah satu produk di antara produk-

produk investasi yang diterapkan oleh bank-bank Islam dan merupakan instrumen 

pengganti dari pinjam-meminjam dengan jaminan gadai pada sistem bank 

konvensional. IMBT memberikan pendanaan dengan jangka menengah dan jangka 

panjang di segala bidang, baik perniagaan, industri maupun pada barang yang tidak 

bergerak (real estate).10  

Pada praktiknya, IMBT dapat digambarkan sebagai berikut: nasabah X 

membutuhkan rumah dengan harga beli Rp. 100 juta. Bank akan membeli rumah 

tersebut kemudian menyewakannya kepada nasabah yang lamanya sesuai 

kesepakatan. Misalnya lama sewa beli satu tahun dengan harga sewa Rp.5.000.000,- 

maka nasabah harus membayar dengan cara mengangsur harga beli ditambah harga 

sewa yaitu Rp. 100.000 000,- + Rp. 5.000.000,-= Rp. 105.000.000,-. 

Khusus di Indonesia, praktik produk ini, tidak ada opsi lagi untuk membeli 

ataupun tidak membeli, karena pilihan untuk membeli atau tidak membeli itu sudah 

“dikunci” di awal periode.11 Ijârah ini sebenarnya bukanlah salah satu jenis dari akad 

jual beli. Tetapi dalam praktiknya pada perbankan Islam, produk tersebut ditekankan 

pada “perpindahan kepemilikannya”, sehingga dimasukkan di dalam transaksi jual 

beli, karena biasanya bank menyewakan asset kepada nasabah dengan diakhiri oleh 

pemindahan kepemilikan atau jual beli di akhir masa sewa. Hal ini untuk 

 
9 Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263) 
10 Ibid., h 513. 
11 Karim, Bank Islam, h 111. 
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mempermudah operasional bank itu sendiri dalam hal pemeliharaan asset sebelum 

habis masa sewa atau sesudahnya.12 

Dalam prakteknya, produk ini dapat dilaksanakan melalui berbagai macam 

cara, sebagaimana yang disebutkan oleh Adiwarman A Karim sebagai berikut:13 

Pertama, Ijârah Muntahiyah Bittamlîk melalui hibah (pemindahan hak milik 

tanpa imbalan). Ini suatu bentuk sewa yang dalam hal ini hak milik sah berpindah 

kepada lessee tanpa ada imbalan, dengan melakukan akad hibah dalam rangka 

memenuhi janji sebelumnya ketika penyelesaian cicilan sewa terakhir, atau melalui 

pembuatan akta hibah yang disyaratkan pada penyelesaian sewa cicilan ijarâh. Hak 

milik sah, lalu secara otomatis berpindah tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa 

pembayaran tambahan selain dari jumlah yang dibayar oleh lessee di dalam 

penyelesaian cicilan. 

Kedua, Ijârah Muntahiyah Bittamlîk melalui perpindahan hak milik sah 

(penjualan) pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolis. Perjanjiannya mencakup 

hal-hal berikut. 

a. Akad ijârah yang bisa dilaksanakan setelah sewa dan ijârah ditentukan. 

Jika jangka waktu ijârah habis masanya, maka akad ijârah akan batal. 

b. Suatu janji untuk melakukan akad penjualan yang akan dilakukan pada 

akhir jangka waktu ijârah. Ini bisa dilaksanakan bila lessee 

menginginkannya demikian  dan telah membayar imbalan simbolis.  

Ketiga, Ijârah Muntahiyah Bittamlîk melalui perpindahan hak secara sah 

(penjualan) pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan di dalam persewaan. 

Kesepakatan ini juga merupakan suatu akad yang mencakup akad ijârah dan suatu 

janji untuk melakukan suatu akad penjualan. Akad ini mencakup jumlah asset yang 

dijual yang harus dibeli oleh lessee (pembeli) setelah habis jangka waktu ijârah. 

Dengan demikian, ketika lesse membayar imbalan yang disepakati, aset yang 

 
12 Institut Bankir Indonesia, Konsep., h. 65. 
13 Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani 

Press), h.103-105. 
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disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpindah kepada lessee yang berhak 

atas hak manfaat dan memindahkan atau menjual aset tersebut dalam bentuk 

pemindahan apapun secara sah. 

Keempat, Ijârah Muntahiyah Bittamlîk melalui perpidahan hak secara sah 

(penjualan) sebelum akhir jangka waktu persewaan, dengan harga yang ekuivalen 

dengan cicilan ijârah yang masih tersisa. Kesepakatan ini merupakan suatu akad 

ijârah dan semua aturan syari’ah yang berhubungan dengan ijârah berlaku 

terhadapnya. Kesepakatan ini juga  mencakup suatu janji yang dibuat oleh lessor 

bahwa dia akan memindahkan hak milik dari aset yang disewakan kepada lessee 

sewaktu-waktu diinginkan oleh lessee selama jangka waktu ijârah. Pemindahan hak 

itu pada harga ekuivalen dengan cicilan ijârah yang tersisa apabila ada keinginan 

untuk membeli.. 

Kelima, Ijârah Muntahiyah Bitamlik  melalui perpindahan bertahap hak milik 

sah (penjualan) aset yang disewakan. Kesepakatan ini mencakup suatu akad ijârah 

dengan suatu janji yang dibuat oleh lessor bahwa dia secara bertahap akan 

memindahkan hak milik sah dari aset yang disewakan lessee sampai lessee 

mempunyai hak milik sah secara penuh dari aset  yang disewakan. Ini akan 

melibatkan penentuan harga aset yang disewakan yang harus dibagi selama jangka 

waktu akad ijârah sehingga lessee mampu memperoleh bagian dari aset yang 

disewakan berpindah kepada lessee pada akhir akad ijârah. 

Namun kelima bentuk pemindahan obyek IMBT di atas dapat diringkas 

menjadi dua macam yaitu: 

1. IMBT dengan janji pemberi sewa untuk menjual barang yang disewakan di 

akhir akad. 

2. IMBT dengan janji pemberi sewa untuk menghibahkan barang sewaan di 

akhir masa sewa.14 

Untuk lebih memahami kedua bentuk ini, dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 
14 Karim, Bank Islam, h. 117. 
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a. IMBT dengan janji untuk menjual. 

Bapak Hasan hendak menyewa sebuah ruko selama 1 tahun mulai dari tanggal 

1 Agustus 2004, sampai 31 Juli 2005 dan bermaksud membelinya di akhir masa 

sewa. Pemilik ruko menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar Rp 

2 milyar (tanggal 1 Agustus 2004) dan 2 milyar di akhir masa sewa (31 Juli 2005) 

untuk membeli ruko tersebut. Atau bila ruko tersebut dibeli langsung pada tanggal 1 

Agustus 2004, pemilik ruko bersedia menjualnya dengan harga Rp 3,5 milyar. 

Dengan pola pembayaran seperti di atas, kemampuan keuangan Bapak Hasan tidak 

memungkinkan. Bapak Hasan hanya dapat membayar sewa secara cicilan sebesar Rp 

300.000 000,- perbulan dan membeli ruko di akhir masa sewa. Oleh karena itu Bapak 

Hasan meminta pembiayaan dari bank syari’ah sebesar Rp 2 milyar di awal masa 

sewa (1 Agustus 2004) dan Rp 2 milyar di akhir masa sewa (31 Juli 2005). Bank 

syari’ah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20% dari pembiayaan yang 

diberikan. 

Tabel 3: Analisa IMBT dalam Praktik Perbankan. 

Harga barang 

Harga beli tunai                                         : Rp 3.500 000 000 

Keuntungan bank ketika menyewakan  

(2,857%x Rp 3,5 milyar)                            : Rp 100 000 000. 

Harga barang 

Harga beli tunai                                         : Rp 3.500 000 000 

Keuntungan bank ketika menyewakan  

(2,857%x Rp 3,5 milyar)                            : Rp 100 000 000. 

Keuntungan bank ketika menjual 

 (17,143%xRp 3,5 miliar)                           : Rp 600 000 000. 

Total harga barang                                     : Rp 4.200 000 000 

Kemampuan membayar nasabah 

Pembayaran sewa cicilan Rp 300 000 000/bulan       : Rp 3.600 000 000 
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Pembelian ruko di akhir masa sewa                          : Rp 600 000 000 

Total kemampuan membayar                                      : Rp 4.200 000 000 

 

 Dalam proses IMBT tersebut terjadi dua tahap akad: 

 Pertama akad bai’. Sebagai pelaku dalam tahapan ini adalah bank sebagai 

pembeli dan pemilik barang sebagai penjual. Ketentuannya yaitu; bank membeli 

barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai. Dengan kondisi ini bank 

mengeluarkan uang sebesar Rp 3,5 milyar (1/8/04) sebagai pembayaran tunai atas 

ruko. Kemudian bank dapat menyewakan ruko tersebut selama 12 bulan. 

 Kedua akad IMBT. Dalam akad ini terdapat dua pelaku yaitu bank sebagai 

pemberi sewa dan nasabah sebagai penerima sewa. Setelah bank m,enyewakan 

barang kepada nasabah maka bank akan menerima cash in Rp 300 juta setiap 

bulannya selama 12 bulan dari nasabah. Kemudian di akhir masa sewa, bank 

menerima uang pembelian barang dari nasabah Rp 0,6 Milyar (31/7/05), sehingga 

terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak itu nasabah sebagai pemilik barang 

(31/7/05) 

b. Al bai’ wa IMBT dengan janji untuk  ook t barang secara hibah. 

Dengan semakin pesatnya kemajuan usaha Bapak Munawir di bidang 

penjualan  ook ter, maka Bapak Munawir memerlukan sebuah mobil untuk 

kegiatan operasional  ook. Bapak Munawir memerlukan mobil tersebut pada tanggal 

1 April 2002, dengan cara menyewa selama satu tahun kemudian membelinya di 

akhir masa sewa yaitu tangal 31 Maret 2003. Penjual mobil menginginkan pola 

pembayaran sewa tunai di muka sebesar Rp 70 juta (1/4/02) dan Rp 100 juta di akhir 

masa sewa (31/3/03) untuk dapat memiliki mobil tersebut. Bila mobil tersebut dijual 

tunai, maka harganya Rp 150 juta. Dengan pola pembiayaan seperti itu, bapak 

Munawir tidak memungkinkan. Beliau hanya dapat membeyar secara cicilan sebesar 

Rp 15 juta per bulan. Untuk itu, Bapak Munawir mengajukan pembiayaan kepada 
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bank syari’ah. Bank syari’ah menginginkan prosentase keuntungan sebesar 20% dari 

transaksi ini. 

Tabel 4: Analisa IMBT dalam Praktik Perbankan. 

Harga barang 

Harga mobil tunai                                    : Rp 150 000 000 

Keuntungan bank dari sewa (20%)            : Rp 30 000 000 

Total harga barang                                   : Rp  180 000 000 

Kemampuan membayar nasabah 

Pembayaran sewa cicilan  

Rp 15.000 000/bulan                                  : Rp 180 000 000 

Pembelian ruko di akhir masa sewa             : Rp 0 

Total kemampuan membayar                      : Rp 180 000 000 

 

Dalam proses IMBT ini juga terjadi dua tahap akad: 

Pertama, akad bai’. Dalam tahap ini pelakunya adalah bank sebagai pembeli 

barang dan pemilik barang sebagai penjual. Bank membeli barang dengan 

pembayaran tunai dengan mengeluarkan cash out sebesar Rp 150 juta (1/4/02) 

sehingga bank dapat memiliki dan dapat menyewakan mobil tersebut. 

Kedua, akad IMBT. Dalam tahap ini bank menyewakan barang kepada 

nasabah dengan pembeyaran uang sewa secara bulanan selama 12 periode sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah (1/4/02). Bank kemudian akan menerima 

pembayaran sewa (cash in) sebesar 15 juta setiap bulannya selama 12 bulan dari 

nasabah. Di akhir masa sewa, bank menghibahkan mobil kepada nasaba (31/4/03), 

sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah menjadi 

pemilik barang (31/4/03).  

D. Resiko pelaksanaan Ijârah Muntahiyah Bittamlîk. 

Menurut Prof. Subekti, kata Risiko berarti: kewajiban untuk memikul 

kerugian jikalau di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang 
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dimaksudkan dalam perjanjian.15 Sedangkan menurut yang lainnya, resiko ialah:  

kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa 

bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan 

atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi.16  

Dalam akad Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik, resiko yang mungkin terjadi 

adalah: 

1. Default, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. 

2. Rusak; aset ijârah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan 

bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan 

harus dilakukan oleh bank. 

3. Berhenti; Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset 

tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan 

mengembalikan sebagian kepada nasabah.17 

E. Persamaan dan perbedaan IMBT dengan bai’ al-murabahah. 

Jika kita kembali melihat asal mula munculnya IMBT yaitu merupakan 

kombinasi antara akad jual beli dengan akad sewa. Dan jika kita perhatikan lebih 

jauh, bahwa yang lebih dominan dalam akad tersebut adalah akad jual beli, adapun 

unsur sewa yang terdapat di dalamnya hanyalah merupakan produk perantara untuk 

melakukan akad jual beli. Oleh karena itu, penulis cenderung menganggapnya sama 

dengan bai’ al-murabahah walaupun tidak seluruhnya, dan kalaupun ada perbedaan, 

maka hanya dari segi substansinya saja. 

Untuk lebih jelasnya, persamaan dan perbedaan itu dapat dirincikan sebagai 

berikut: 

1. Persamaan  

a. Obyek akadnya sama yaitu barang, walaupun dalam ijârah obyeknya 

adalah jasa. Akan tetapi karena dalam IMBT ini terdapat janji 

 
15 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Inter Masa, 1984),  h 144. 
16 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h 27. 
17 Antonio, Bank., h 169. 
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pemindahan hak terhadap barang diakhir masa sewa, maka sistem ini 

tidak berbeda dengan murabahah, 

b. Prosentase keuntungan ditetapkan dimuka. 

c. Pembayaran boleh dilakukan dengan cara dicicil.  

2. Perbedaan 

Mengenai perbedaan antara IMBT dengan bai’ murabahah hanyalah dari segi 

akad dan status barang ketika pembayaran belum dilunasi. Perbedaannya dari segi 

akad bahwa dalam IMBT terdapat dua akad yaitu akad sewa dan akad jual beli, 

sedangkan dalam bai’ murabahah hanya terdapat akad jual beli. Adapun dari segi 

status barang sebelum pembayaran dilunasi, dalam IMBT barang berstatus sebagai 

barang sewaan dan bukan sebagai barang yang dihutang, sedangkan dalam 

murabahah, jika harga barang tersebut belum dilunasi, maka statusnya sebagai 

barang yang dihutang. Adapun jika harga barang telah dilunasi, status barang adalah 

sebagai milik nasabah baik dalam IMBT maupun bai’ murabahah. 
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BAB 3 

SUKÛK (Obligasi Syari’ah) 

A. Pengertian. 

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga 

yang lebih baik di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-

risiko karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap dalam 

menghadapi risiko, tidak jarang harus menjual aset-aset produktif yang dimanfaatkan 

untuk mencari nafkah pada saat mengalami musibah yang memerlukan dana yang 

besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan, investasi merupakan salah satu 

sumber dana yang dapat dipergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif. 

Berkenaan dengan pentingnya berinvestasi ini, Rasulullah saw. mengatakan: 

“Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, 

membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk 

menjaga saat dia miskin dan membutuhkan (HR. Muslim dan Ahmad).  

Dalam Hadîts tersebut tersirat makna bahwa berinvestasi merupakan 

perwujudan dari membelanjakan uang secara sederhana dan bersikap pertengahan 

dalam pengeluaran sebagai salah satu cara agar masyarakat terhindar dari kemiskinan 

dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. 

Konsep Investasi Islami didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan, 

yaitu sesuai dengan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadîts, Ijmâ’ dan 

qiyâs serta pendapat para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan ulama-ulama sesudahnya. 

Oleh karena itu Instrumen Investasi Islami juga selaras dan memenuhi prinsip-prinsip 

syariah, yaitu transaksi yang dilakukan para pihak bersifat adil, halal, thayyib dan 

maslahât. Selain itu, transaksi dalam instrumen investasi Islami terbebas dari unsur 

larangan seperti ribâ, maysir dan gharâr.1 

 
1 Ahmad Ghazali,  Investasi: Halal dan Berkah, (PT. Gramedia, Jakarta, 2004), h. 24. 
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Salah satu bentuk instrumen investasi Islami yang telah banyak diterbitkan 

baik oleh berbagai macam korporasi maupun negara adalah surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan sebutan obligasi syariah 

(Sukûk). Perbedaan pokok Sukûk dengan surat berharga konvensional semisal obligasi 

adalah penggunaan konsep imbalan selain bunga dari adanya dasar transaksi yang 

mengacu kepada aset atau usaha tertentu dengan basis perjanjian berprinsip syariah 

antar para pihak. 

B. Sukûk: Antara Teori dan Praktek 

Konsep keuangan berbasis syariah Islam (Islamic finance) dewasa ini telah 

tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-

negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di 

kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya 

berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan 

berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk 

merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan 

Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam.  

Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain 

berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit 

sharing, serta larangan terhadap ribâ, gharâr, dan maysir. Salah satu bentuk 

instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi 

maupun negara adalah Sukûk.  

Istilah Sukûk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab ‘sak’ atau sertifikat.2 

Secara singkat, AAOIFI (The Accounting and Auditing Organisation of Islamic 

Financial Institutions) mendefinisikan Sukûk sebagai sertifikat bernilai sama yang 

merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan 

jasa-jasa  atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Di beberapa 

 
2 Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, “Adhubat Sar’iyyah Littamal fii Syuq ar-Rouq 

Maliyah”, edisi terjemah “Bursa Efek-Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal” (Jakarta: 

Pustaka Progresif, 2004), h. 63. 
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negara, Sukûk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. 

Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari Sukûk, misalnya 

Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State 

of Saxony Anhalt - Jerman. Penerbitan sovereign Sukûk biasanya ditujukan untuk 

keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan 

proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, 

pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, Sukûk juga dapat 

digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan 

Sukûk dengan jangka waktu pendek (Islamic Treasury Bills) yang juga dapat 

digunakan sebagai instrumen pasar uang. Ada beberapa karakteristik Sukûk 

dibandingkan dengan obligasi konvensional, di antaranya adalah:3 

1. merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat 

(beneficial title), 

2. pendapatan berupa imbalan (bonus), margin dan bagi hasil, sesuai  jenis 

akad yang digunakan, 

3. terbebas dari unsur ribâ, gharâr dan maysir, 

4. penerbitannya  melalui special purpose vehicle (SPV),  

5. memerlukan underlying asset, dan  

6. penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. 

Berdasarkan perkembangannya jumlah dan jenis instrumen, Sukûk terus 

berkembang dari semula hanya dikenal Sukûk ijârah berkembang menjadi 14 jenis 

Sukûk sebagaimana ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Organisation of 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Adapun investor Sukûk tidak lagi hanya 

terbatas pada investor Islami, karena pada saat ini sebagian besar investor Sukûk 

justru merupakan investor konvensional. Di dalam negeri sendiri, pasar keuangan 

syariah, termasuk pasar Sukûk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya 

 
3 Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 

Departemen Keuangan RI. Mengenal Sukuk: Instrumen Investasi Berbasis Syariah. (Brosur sosialisasi, 

2004), h. 1-2. 
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dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan 

pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka 

pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, Pemerintah telah menyusun 

RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan 

menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan Sukûk Negara. Adapun tujuan 

diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara ini adalah:4 

1. memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara,   

2. mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, 

3. menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah,    

4. diversifikasi basis investor, 

5. mengembangkan alternatif instrumen investasi,    

6. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan  

7. memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem 

perbankan konvensional. 

Sukûk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan 

pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai 

pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa 

sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan Sukûk, dan adanya akad atau 

penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.5 

Selain itu, Sukûk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini 

aman dan terbebas dari ribâ, gharâr, dan maysir. 

Sukûk memiliki potensi yang sangat besar dan dapat menjadi alternatif 

investasi yang menarik. Di samping itu sukûk telah memiliki legitimasi hukum yang 

kuat di Indonesia di antaranya adalah:6 

 
4 Ibid.., h. 1-2. 
5 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). 

h. 23. 
6 Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Obligasi Syariah (sukuk) adalah suatu surat 

berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada 

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibakan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 

obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh  
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1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit 

Surat Berharga Syariah Negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian 

Perusahaan 

Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan 

dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana 

Dalam Negeri. 

5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang 

Surat Berharga Syariah Negara. 

6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor  70/DSN-MUI/VI/2008 tentang 

Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 

7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang 

Sale and Lease Back. 

8. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang 

Surat Berharga Syariah Negara Ijârah Sale and Lease Back. 

Pada tahap awal, Sukûk dikenal juga sebagai Muqârada Bond, diajukan 

sebagai alternatif pengganti obligasi dengan komponen bunga (interest-bearing 

bonds). Muqarada adalah sinonim dengan Qirâdl yang juga sama dengan 

Mudlârabah sebagai investasi dengan bagi hasil (profit-loss sharing). Instrumen 

 
tempo. (Dewan Syariah Nasional-MUI, “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, Jakarta: DSN-

MUI dan Bank Indonesia, 2003). Sedangkan menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) No. KEP-130/BL/2006 Tahun 2006 Peraturan No. IX.A.13, Sukuk adalah efek syariah 

berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang 

tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa 

atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau 

aktivitas investasi tertentu. (Badan Pengawas Pasar Modal (2005), “Annual Report 2005″, Jakarta: 

Bapepam). 
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keuangan ini secara internasional mendapatkan pengesahan halal dari OIC Academy 

(Lembaga Kajian Fiqh negara OKI).7 

Melalui fatwa tersebut, DSN sebenarnya mengkategorikan tiga jenis 

pemberian keuntungan kepada investor pemegang Sukûk (obligasi syariah), di 

antaranya adalah: 

1. Berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi Mudlârabah atau 

Musyârakah. 

2. Keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi murabâhah, salam 

atau istishnâ.  

3. Berupa fee (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang obligasi 

dengan akad ijârah.  

Pada prinsipnya, semua Sukûk adalah surat berharga bukti investasi jangka 

panjang yang dikembangkan dengan mengacu pada prinsip muamalah Islami. 

Namun, yang membedakan Sukûk  tersebut adalah akad dan transaksinya. 

Tabel 5: Perbandingan Obligasi dan Sukûk8 

  
Obligasi 

Konvensional 

Syariah 

Mudlârabah 

Syariah 

Ijârah 

Akad (Transaksi) Tidak Ada 
(Bagi Mudlârabah 

Hasil) 

Ijârah 

(Sewa/Lease) 

Jenis Transaksi - 
Uncertainty 

Contract 

Certainty 

Contract 

Sifat Surat Hutang Investasi Investasi 

Harga Penawaran 100% 100% 100% 

Pokok Obligasi saat 100% 100% 100% 

 
7 Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, “Adhubat Sar’iyyah Littamal fii Syuq ar-Rouq 

Maliyah”, edisi terjemah “Bursa Efek-Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal” (Jakarta: 

Pustaka Progresif, 2004), h. 71. 
8 Iggi H. Achsien, Potensi Pengembangan Obligasi Syariah di Indonesia, Bahan Presentasi 

Seminar ISEI, 2005. h. 19. 
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Jatuh Tempo 

Kupon Bunga 
Pendapatan/Bagi 

Hasil 
Imbalan/Fee 

Return Float/Tetap 

Indikatif 

berdasarkan 

Pendapatan/Income 

Ditentukan 

sebelumnya 

Fatwa Dewan Syariah 

Nasional 
Tidak Ada 

No. 33/DSN-

MUI/IX/2002 

No: 41/DSN-

MUI/III/2004 

Jenis Investor Konvensional 
Syariah/Konvension

al 

Syariah/Konv

ensional 

 

C. Akad-akad dalam Sukuk. 

Ada beberapa akad penting yang dapat menjadi basis pengembangan Sukûk. 

1. Akad Mudlârabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (sâhibul mâl, investor) menyediakan modal sedangkan pihak 

kedua (mudlârib, emiten) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 

usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan dimuka yang 

dituangkan dalam kontrak. 

2. Akad Musyârakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 

3. Akad Ijârah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 

4. Akad Murabâhah adalah akad jual beli barang, di mana pembeli dapat 

membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu yang 
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telah disepakati. Penjual dapat menambah margin pada harga pokok barang 

yang dijual tersebut. 

5. Akad Salam merupakan kontrak jual beli barang dengan cara pemesanan 

dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. 

6. Akad Istishnâ’ merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan (pembeli) dengan pembuat (penjual). 

Kendati ragam akad tersebut banyak, tetapi sampai saat ini baru dua jenis 

Sukûk yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu: obligasi Mudlârabah dan ijârah. 

Keduanya sesuai kaidah syariah namun berbeda dalam penghitungan, penilaian, dan 

pemberian hasil (return).9 

1. Obligasi Mudlârabah 

Obligasi Mudlârabah atau Sukûk Mudlârabah adalah kerja sama dengan 

skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan 

return dengan menggunakan term indicative/expected return karena sifatnya yang 

floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi-hasilkan. Secara praktek 

obligasi Mudlârabah dikeluarkan oleh perusahaan (mudlârib/emiten) kepada investor 

(shâhibul mâl) dengan tujuan untuk pendanaan proyek tertentu yang dijalankan 

perusahaan. Proyek ini sifatnya terpisah dengan aktivitas umum perusahaan. 

Keuntungannya didistribusikan secara periodik berdasarkan nisbah tertentu yang 

telah disepakati. Namun tidak ditentukan presentasenya di perjanjian awal (fixed pre-

determined). Nisbahnya merupakan rasio pembagian keuntungan riil dengan basis 

profit-loss sharing. 

 

 

 

 

 
9 Ibid. 
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Gambar 1: Model Skim Sukuk Mudlarabah 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai contoh, Berlian Laju Tanker telah menerbitkan obligasi mudharabah 

senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan untuk membeli kapal tanker (66%) dengan 

tambahan modal kerja perusahaan (34%). Obligasi berjangka waktu 5 tahun yang 

dicatakan di BES dan KSEI ini memperoleh keuntungan dari bagi hasil berdasarkan 

pendapatan perseroan dari pengoperasian kapal tanker MT Gardini atau kapal lain 

yang beroperasi untuk melayani Pertamina, sehingga return-nya berubah setiap tahun 

sesuai pendapatan.10 

2. Obligasi Ijârah 

Obligasi Ijârah atau Sukûk ijârah merupakan akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang 

obligasi ijârah akan mendapatkan keuntungan berupa fee (sewa) dari aset yang 

disewakan. Penerapan akad ijârah untuk Sukûk  dapat merujuk pada penerbitan 

obligasi ijârah Matahari Departemen Store. Perusahaan ritel ini mengeluarkan 

 
10 https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/03/11/obligasi-syariah-sukuk-untuk-

pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-inisiatif-strategis/ (diakses tanggal 23 November 2016). 
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https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/03/11/obligasi-syariah-sukuk-untuk-pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-inisiatif-strategis/
https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2008/03/11/obligasi-syariah-sukuk-untuk-pembiayaan-infrastruktur-tantangan-dan-inisiatif-strategis/
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obligasi ijârah senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan 

usaha dengan akad wakâlah, dimana Matahari Departement Store bertindak sebagai 

wakil untuk melaksanakan ijârah atas ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang 

obligasi/investor). Ruang usaha yang disewa adalah Cilandak Town Square di Jakarta 

misalnya. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan Matahari sesuai dengan akad wakâlah, 

dimana atas manfaat tersebut Matahari melakukan pembayaran sewa (fee ijârah) dan 

pokok dana obligasi. Fee ijârah dibayarkan setiap tiga bulan, sedangkan dana 

obligasi dibayarkan pada saat pelunasan obligasi. Jangka waktu obligasi tersebut 

selama lima tahun. 

Gambar 2: Model Skim Sukûk Ijarâh 

 

 

 

 

          Asset Sale Payment 

          Asset Sale Agreement 

          Asset transfer 

          Lease (Ijara) Rent Payment 

          Lease (Ijara) 

          Asset Repurchase Payment 

         Asset Repurchase Agreement 

         Asset Transfer 

 

Selain dua akad yang melandasi lahirnya Sukûk tersebut, sebenarnya beberapa 

akad-akad yang lain masih potensial dikembangkan, seperti (a) obligasi murabâhah, 

(b) obligasi salam; dan (c) obligasi istishnâ. Dengan demikian obligasi syariah masih 
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memiliki keragaman model yang dapat menampung berbagai kebutuhan pendanaan 

yang paling memungkinkan dan sesuai bagi korporasi maupun pemerintah.11 

Para pakar keuangan yang objektif telah mengakui bahwa Sukûk dengan 

sistem syariahnya akan jauh lebih baik daripada surat utang dengan basis bunga. Hal 

ini didasari oleh beberapa ketentuan yang biasanya harus dipenuhi dalam emisi 

Sukûk, yaitu pertama, penggunaan dana Sukûk sejak awal jelas untuk membangun 

proyek tertentu. Kedua, risiko Sukûk terdefinisi sejak awal oleh proyek yang 

dibiayainya. Ketiga, tuntutan kedisplinan penggunaan dana Sukûk karena sifat 

peruntukan penggunaan dana yang terdefinisi secara jelas berkaitan dengan proyek 

tertentu.12 

D. Potensi dan Prospek Sukûk di Indonesia 

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan ekonomi 

terbesar di Asia Tenggara punya peluang manjadi hub keuangan Islam di Asia 

tenggara pada tahun 2013. Bahkan, bisa menjadi pusat keuangan dunia di masa 

mendatang. Khususnya dalam pemanfaatan Sukûk sebagai sumber pembiayaan 

pembangunan. Salah satu yang menjadi daya tarik investor terhadap Indonesia adalah 

banyaknya proyek infrastruktur dalam negeri yang bisa dibiayai melalui skema Sukûk 

serta kondisi ekonomi yang relatif baik. Di saat negara lain mengalami minus 

pertumbuhan akibat krisis keuangan global, Indonesia masih bisa mencatatkan 

pertumbuhan yang positif. Bahkan, tahun-tahun mendatang diperkirakan menjadi 

salah satu dari tiga negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Kondisi ini 

memungkinkan Indonesia bisa memberikan return yang kompetitif terhadap investor 

Sukûk. 

Beberapa tahun ke depan Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 150 triliun 

untuk membiayai proyek infrastruktur. Jika kebutuhan atas dana tersebut dipenuhi 

melalui keuangan Sukûk maka Indonesia akan menjadi salah satu negara penting 

 
11 Iggi H. Achsien, Potensi Pengembangan Obligasi Syariah di Indonesia, Bahan Presentasi 

Seminar ISEI, 2005. h. 24. 
12 Jusmaliani & Tim Penulis, Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan 

Empirik (Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2008), h. 35. 
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dalam keuangan syariah dunia. Hal ini juga bisa mendorong perkembangan industri 

keuangan dan perbankan syariah secara nasional maupun lokal. 

Pembiayaan infastruktur melalui penerbitan Sukûk global sangat mungkin 

direalisasikan. Hal tersebut telah didukung dengan adanya Undang-Undang No 

19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukûk Negara yang menjadi 

landasan penerbitan Sukûk negara bernilai triliunan rupiah. Penerbitan Sukûk global 

pada awal tahun ini yang senilai US$ 650 juta untuk manambah APBN dan 

oversubcribed hingga 7 kali lipatnya atau US$ 4,7 miliar menjadi sinyal awal akan 

prospek dan potensi Indonesia menjadi ladang investasi bagi investor Timur 

Tengah.13 

Sebenarnya investor Timur Tengah telah lama ingin masuk berinvestasi di 

Indonesia mengingat potensi ekonomi yang dimilikinya. Apalagi dengan kondisi saat 

ini di mana tengah mengalami overliquiditas dana akibat naiknya harga minyak 

dunia. Namun, karena tiadanya instrumen investasi syariah yang menarik seperti 

Sukûk mereka memutuskan menunda investasi dan memarkir sabagian dananya di 

Malaysia yang gencar menerbitkan Sukûk sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 

Dana ratusan bahkan jutaan miliar dolar AS dari Timur Tengah yang saat ini 

mulai meninggalkan bursa AS dan Eropa untuk mencari ladang baru yang berbasis 

syariah seharusnya dijadikan mementum untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan 

pembangunan yang sekaligus stimulan pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang 

pangsa pasarnya saat ini belum mampu menebus angka 5%. Namun, ada beberapa 

catatan yang menjadi kendala kenapa Indonesia yang punya potensi pasar untuk 

perkembangan Sukûk justru hanya mendapatkan pangsa pasar yang kecil. Ini tidak 

terlepas dari beberapa kendala misalnya regulasi yang belum maksimal, kepastian 

masalah perpajakan, kurang liquid, dan transaksinya terfokus pada debt based.14 

E. Eksistensi Sukûk di Indonesia 

 
13 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/04/financial/3437914.htm. Diakses pada 

tanggal 28 November 2016. 
14 http//: www.ekisonline.com. Diakses pada tanggal 28 November 2016. 
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Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Pemerintah telah 

mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) atau UU Sukûk Negara (sovereign Sukûk). Meski terlambat, kita patut 

memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil 

menghasilkan UU Sukûk Negara ini. Dikatakan terlambat, karena perkembangan 

Sukûk di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai oleh swasta, meskipun pangsanya 

masih kecil. 

Pemerintah memandang bahwa perkembangan keuangan syariah global 

merupakan peluang untuk menghubungkan investor global dengan sektor keuangan 

dan riil domestik. Selain itu, perkembangan keuangan syariah merupakan kesempatan 

bagi pemerintah untuk menyediakan instrumen-instrumen keuangan yang dibutuhkan 

oleh lembaga keuangan syariah domestik maupun global agar dapat mengembangkan 

investasinya. Di sisi lain, dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga penerbitan instrumen investasi 

berbasis syariah tersebut menjadi simbiosis mutualisme yang memberikan 

keuntungan bagi pemilik dana maupun pemerintah. 

Untuk memanfaatkan perkembangan keuangan syariah global tersebut, sejak 

tahun 2009 pemerintah secara rutin telah menerbitkan instrumen investasi bagi 

institusi keuangan syariah global yang disebut Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau 

Sukuk Global Indonesia. Penerbitan Sukuk Global juga merupakan salah satu upaya 

untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan APBN. Selain itu, 

penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional dipandang lebih efisien bila 

dibandingkan dengan penerbitan domestik. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai imbal hasil yang diberikan Sukuk Global dengan Sukuk Negara 

yang diterbitkan di pasar domestik dengan tenor sama. Berdasarkan data yang ada, 

terdapat perbedaan selisih imbal hasil pada kisaran 300 s.d. 500 basis points (3-5 

persen). 
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Penerbitan Sukuk Global juga mendapat sambutan yang sangat baik dari para 

investor. Hal tersebut terlihat dari minat investor yang sangat tinggi pada setiap 

penerbitan Sukuk Global sehingga selalu mengalami kelebihan permintaan (over 

subscribed). Selain itu, dari sisi distribusi geografi investor Sukuk Global juga 

menyebar di seluruh dunia. Dalam penerbitan Sukuk Global seri SNI 25 yang 

diterbitkan pada tahun 2015, 41% investor berasal dari Timur Tengah kemudian 

disusul Amerika Serikat 21%, Eropa 16%, Asia 12% dan Indonesia 10%. 

Berdasarkan sebaran investor tersebut dapat disimpulkan bahwa Sukuk Global 

Indonesia diterima oleh investor global, baik dari sisi hukum posistif maupun dari sisi 

hukum syariah. 

Konsistensi pengembangan pasar Sukuk Negara mulai membuahkan hasil. Di 

pasar keuangan syariah internasional, Indonesia telah diakui sebagai issuer sukuk 

yang terpercaya. Berdasarkan data dari Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pada bulan Juni 

2015 Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam jumlah penerbitan Global 

Sukuk. Posisi Indonesia berada di atas Malaysia dan di bawah Uni Arab Emirates 

sebagai penerbit Sukuk terbesar. Jika dihitung berdasarkan Sukuk yang outstanding 

(Sukuk yang belum jatuh tempo), maka Indonesia adalah penerbit Global Sukuk 

terbesar di dunia, di atas Malaysia dan Uni Arab Emirates. 

Kepercayaan dunia internasional kepada Sukuk Negara tidak terlepas dari 

kebijakan pemerintah yang sangat berhati-hati (prudent) dalam mengelola utang serta 

kebijakan fiskal dan ekonomi makro. 

Penerbitan Sukuk Global Indonesia saat ini telah menjadi success story bagi 

pengelolaan pembiayaan di Indonesia. Sampai tahun 2015, Pemerintah telah enam 

kali menerbitkan Global Sukuk secara sukses. Namun, dalam kondisi ekonomi global 

yang penuh dengan dinamika, pemerintah perlu mewaspadai berbagai kondisi agar 

tidak menjadi gangguan bagi pengelolaan Sukuk Global. Berbagai kondisi yang perlu 

mendapat perhatian di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pasar keuangan global. 
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Dalam sistem ekonomi terbuka saat ini, kondisi perekonomian global saling 

berkaitan yang menimbulkan berbagai dinamika. Kekuatan negara-negara adi daya 

seperti China dan Amerika Serikat sangat mempengaruhi kondisi perekonomian 

global. Berbagai kebijakan atau ekspektasi kondisi perekonomian yang terjadi di 

negara-negara tersebut dapat berdampak terhadap ketidakstabilan perekonomian 

negaranegara di dunia dan menuntut adanya penyesuaian agar terjadi keseimbangan. 

Sebagai contohnya adalah kondisi perekonomian Amerika Serikat yang mulai 

membaik dan ditandai dengan meningkatnya inflasi, menimbulkan ekspektasi 

terhadap kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika (the Fed rate) untuk 

mengurangi laju inflasi. Ekspektasi tersebut biasanya menimbulkan ketidakstabilan 

perekonomian dunia. 

Kenaikan suku bunga acuan akan mempengaruhi permintaan yield obligasi 

atau imbalan sukuk yang akan diterbitkan di pasar perdana dan harga obligasi/sukuk 

di pasar sekunder. Sebagaimana Apabila yield obligasi diekspektasikan akan naik, 

maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya apabila yield obligasi diekspektasikan 

akan turun, maka harga obligasi akan naik. 

Sukuk Global tidak terlepas dari risiko pasar yang terjadi. Kondisi 

perekonomian yang sedang memburuk akan meningkatkan resiko berinvestasi 

sehingga investor meminta yield yang lebih tinggi pada saat penerbitan Sukuk Global 

di pasar perdana. Permintaan yield yang tinggi juga akan menurunkan harga sukuk di 

pasar sekunder. Penurunan harga Sukuk Global di pasar sekunder ini menuntut 

pemerintah untuk melakukan penetrasi pasar agar harga sukuk tidak semakin turun. 

Apabila harga dibiarkan semakin turun, maka akan semakin banyak investor yang 

menjual sukuk. Hal ini akan menjatuhkan kredibilitas dan menyulitkan pemerintah 

untuk melakukan penerbitan selanjutnya. Kondisi ini dapat menyebabkan biaya tinggi 

dalam memperoleh dana untuk pembiayaan APBN dan mengganggu pencapaian 

target penerbitan Sukuk Global. 

b. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain 
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Dengan rezim nilai tukar mengambang dan integrasi perekonomian dunia, 

maka penerbitan Sukuk Global menjadi rentan terhadap risiko mata uang, yaitu risiko 

penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Penurunan 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat menjadi tekanan bagi APBN, 

terutama ketika Sukuk Global yang diterbitkan memasuki masa jatuh tempo pada saat 

mata uang rupiah mengalami pelemahan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah harus 

menyediakan dana yang lebih banyak untuk membeli kembali Sukuk Global yang 

telah jatuh tempo.15 

F. Penutup 

Sukûk atau obligasi syariah merupakan salah satu dari sekian banyak 

instrumen investasi syariah yang memiliki potensi besar. Sukûk pada prinsipnya mirip 

seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa 

penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu 

transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang 

menjadi dasar penerbitan Sukûk, dan adanya akad atau penjanjian antara para pihak 

yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Sukûk juga harus 

distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari ribâ, 

gharâr dan maysir. 

Perkembangan Sukûk di Indonesia yang semakin baik, merupakan bukti riil 

perkembangan konsep keuangan syariah yang di respons oleh masyarakat Indonesia, 

yang menginginkan wadah investasi yang nyaman, aman dan menguntungkan juga 

terbebas dari ribâ, gharâr dan maysir. Semoga perkembangan ekonomi Islam dan 

instrumen-instrumen investasinya menjadi sumber inspirasi menuju masyarakat yang 

makmur, adil, dan sejahtera.  

 

 

 

 
15 http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/reputasi-sukuk-global-indonesia (Diakses 12 Desember 

2016). 

http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/reputasi-sukuk-global-indonesia
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BAB 4 

LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARI’AH 

A. Pengertian. 

Perkembangan Ekonomi Islam (Islamic Economy) baik sebagai ilmu 

pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak 

sambutan positif di tingkat global. Berbagai pusat studi maupun program pendidikan 

ditawarkan di berbagai kampus favorit dunia untuk membentuk sumber daya insani di 

bidang ekonomi Islam. Demikian juga lembaga keuangan yang beroperasi dengan 

prinsip syariah, yang digali dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang selaras dengan 

ajaran Islam, bermunculan sejak 1970-an yang terus berkembang pesat sampai hari 

ini.1 

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan dengan prinsip syari’ah semakin 

pesat dengan permasalahan yang semakin kompleks pula. Perubahan terjadi dengan 

sangat cepat yang dipengaruhi oleh adanya era keterbukaan yang disebut dengan 

globalisasi. 

Dewasa ini sudah tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri segala 

apa yang dibutuhkan. Setiap negara berkepentingan terhadap negara lain sehingga 

perdagangan antar negara atau perdagangan internasional sangat dibutuhkan. 

Perdagangan antarnegara lebih rumit dibanding perdagangan dalam negeri, karena 

perdagangan antarnegara melintasi batas-batas negeri dan berhubungan dengan 

pemerintahan lain. Batas-batas tersebut bukan sekedar territorial saja, namun meliputi 

mata uang, politik ekonomi ataupun sistem atau peraturan tata niaga pemerintah 

tersebut.2 

Untuk itulah dibutuhkan jasa sebuah lembaga keuangan pemerintah, dalam 

hal ini bank untuk mempermudah transaksi jual beli atau perdagangan internasional. 

Namun, terkadang dalam aplikasinya bank berlaku tidak adil dengan mengambil 

 
1 Edy Suandi Hamid, Ekonomi Islam di Indonesia: Kontribusi dan Kebijakan Pemerintah 

bagi Pengembangannya, Makalah (MSI UII: Yogayakarta 2008), 1.  
2 T. Gilarso, Ilmu Ekonomi Bagian Makro. (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 32. 
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keuntungan atau bunga yang berlebihan sehingga nasabah pelaku usaha (eksportir 

maupun importir)  lebih banyak menanggung kerugian daripada keuntungan. Oleh 

karena itu sangat diperlukan sebuah peraturan yang sesuai dengan konsep Islam yang 

dapat menguntungkan kedua belah pihak baik nasabah maupun bank. 

Sebagai Solusinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

kemudian mengeluarkan fatwa tentang  Letter Of Credit L/C, di antaranya adalah 

fatwa No. 34 yang khusus mengenai Letter Of Credit (L/C) impor dengan prinsip-

prinsip syariah.  

Namun, fatwa DSN-MUI itu masih perlu ditelaah lagi untuk melihat apakah fatwa 

tersebut sudah representatif untuk seluruh permasalahan yang terjadi dalam 

perdagangan internasional dan juga untuk melihat apakah semua yang terangkum 

dalam fatwa tersebut sudah benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

L/C atau Letter Of Credit dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat 

Kredit Berdokumen adalah suatu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank dalam 

rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran oleh pembeli dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.3 Sedangkan 

menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari Issuing Bank untuk membayar 

sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C 

tersebut.4 

Sedangkan Letter Of Credit Impor adalah surat yang digunakan sebagai 

pernyataan akan membayar pada Eksportir oleh bank untuk kepentingan Importir 

dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.5 Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Letter 

Of Credit Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang 

 
3 Y. Sri Susilo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 90. 

Bandingkan dengan Yusuf bin Abdullah Syabili, Fiqh Al-Mu’amalat Al-Mashruf  (Riyadh: Abu 

Mihnad An-Najd,  tt), h. 11. 
4 Ramlan Ginting, Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2002), 15-16. 
5 Muhammad Abdullah As-Syaibáni, Bunuk Tijáriyah Bidûni Ribá ( Riyadh: Dar Ālamil 

Kutub, 1987), 239. 
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diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan 

tertentu sesuai dengan prinsip syariah.6 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, mekanisme jual beli ini dapat 

dikatakan sebagai perdagangan berdasarkan pemesanan karena biasanya transaksi 

tidak diselesaikan dalam majelis akad sebagaimana biasanya. Karena dalam hal ini 

pembeli (importir) terlebih dahulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada 

penjual berdasarkan contoh barang atau daftar harga yang ditawarkan. Biasanya 

pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya 

untuk menghindari resiko adanya kemungkinan ketidakmampuan penjual dalam 

memenuhi pesanan atau untuk menghindari ketidak sesuaian jumlah dan kualitas 

barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran 

pemesanan.  

Dalam fiqh mu’amalat jual beli ini disebut istishna’ (tolling) yaitu akad jual 

beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual 

(pembuat, shani’).7 

Berdasarkan pesanan tersebut, penjual akan mengumpulkan barang-barang 

yang diminta kemudian mengirimkannya kepada pembeli sesuai pesanan. Namun, 

dalam hal ini penjualpun menghadapi resiko adanya kemungkinan tidak dibayarnya 

barang-barang yang telah dikirimnya.8 Untuk memudahkan dan memperlancar 

permasalahan jual beli yang dihadapi oleh kedua belah pihak, maka bank 

memberikan jalan keluar yaitu dengan menerbitkan fasilitas L/C atau Letter of  Credit 

 
6 Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional. Edisi II. (Jakarta: DSN-MUI, 2003), h. 58. 
7 Ali bin Muhammad al-Jum’ah, Mu’jam al-Mustalahat al-Iqtishadiyah wal Islamiyah,  

(Riyadh: Maktabah Abikan,  2000), h. 47. 
8 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani Press, 

2000), h. 166. 
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B. Elemen dan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Letter Of Credit.9 

Berikut adalah elemen dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses sebuah Letter Of 

Credit: 

1. Pembeli (Buyer) adalah pihak pembeli yang berinisiatif untuk membuka 

sebuah Letter Of Credit untuk transaksi pembelian yang dilakukannya 

dengan pihak Seller. 

2. Draft of Purchase Order adalah sebuah dokumen awal atau draft sebagai 

bukti atas pemesanan suatu barang dan atau jasa. Draft PO biasanya 

merupakan bukti pemesanan awal yang sudah 99% final hanya saja pembuat 

draft (buyer) belum sempat untuk mengubahnya ke dalam bentuk kontrak 

resmi. Jenis barang, jumlah/volume, spesifikasi barang, standar kwalitas, 

cara pengemasan (packaging) sudah tersedia lengkap dan telah 

ditandatangani oleh pihak pembeli maupun penjual. 

3. Purchase Order/Contract adalah draft order yang telah dituangkan kedalam 

lembaran resmi entah itu Official Purchase Order maupun Purchase 

Contract. 

4. Letter Of Credit’s Amount adalah menyebutkan Nilai Nominal yang boleh 

dicairkan atas Letter Of Credit tersebut. Nilainya seharusnya sama dengan 

nilai purchase order / contract. Namun demikian terkadang juga disebutkan 

batas nilai minimum dan maksimum, yang mana L/C akan ditolak apabila 

nilai yang akan dicairkan (tercantum) dalam dokumen export lebih kecil 

(short shipment) atau lebih besar (over shipment) dari melewati batas 

minimum/maksimium yang disebutkan di dalam L/C. 

5. Issuing Bank adalah pihak yang memfasilitasi Letter Of Credit, biasanya 

bank devisa dimana rekening buyer berada. Issuing Bank-lah yang 

menerbitkan Letter Of Credit. 

 
9 Amir M.S, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri (Jakarta: PPM 1996), h. 21. 
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6. Advising Bank adalah Bank yang menerima Letter Of Credit sekaligus 

menyampaikannya kepada pihak penerima Letter Of Credit (Seller). Jika 

Advising Bank memiliki hubungan correspondent, maka selanjutnya 

Advising Bank akan menjadi pihak yang menjembatani (correspondent) 

peresentasi dokumen maupun pencairan dana antara Issuing Bank dengan 

pihak penerima pembayaran (Seller). 

7. Correspondent/Confirming Bank adalah Bank yang menghubungkan Issuing 

Bank dengan Advising Bank. Correspondent Bank/Confirming Bank 

dibutuhkan apabila Issuing Bank tidak memiliki hubungan correspondent 

dengan Advising Bank yang ditunjuk oleh pihak Seller. Hubungan 

correspondent dibutuhkan karena untuk lalulintas pembayaran, bank yang 

berhubungan harus memiliki catatan speciment pejabat bank-nya masing-

masing. Jika antara Issuing Bank dengan Advising Bank tidak ada hubungan 

correspondent, maka mustahil mekanisme proses sebuah L/C dapat 

dilaksanakan, untuk itulah diperlukan correspondent bank. Correspondent 

bank sudah pasti sebuah bank yang memiliki correspondent dengan Advising 

Bank. 

8. Beneficiary (Seller) adalah pihak yang akan berhak menerima pembayaran 

atas sebuah Letter Of Credit, dalam hal ini adalah penjual (Seller). 

9. Export Document adalah satu (atau lebih) set document export, termasuk Bill 

of Lading (BL) atau Air Way Bill (AWB). 

10. Time Set. Dalam sebuah L/C juga ditentukan mengenai batas-batas 

waktu tertentu atas sebuah proses dalam transaksi tersebut, yaitu : 

a. Latest Delivery Time adalah batas penyerahan akhir dari barang/jasa yang 

dipesan oleh buyer. Buyer menentukan kapan barang tersebut harus 

diserahkan. Apabila kondisi penyerahan adalah FOB, maka yang 

dijadikan patokan adalah tanggal Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill 

(Awb). Apabila kondisi penyerahan adalah C&F atau CIF maka yang 
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dijadikan patokan adalah tanggal kapan barang di-realease oleh custom 

pelabuhan tujuan (port of destination). 

b. Latest Presentation Document Date adalah batas tanggal penerimaan 

akhir dokumen oleh pihak Issuing Bank. Issuing Bank menentukan batas 

akhir kapan dokumen export harus diterima oleh Issuing Bank. 

11. Certificate of Inspection adalah sebuah dokumen yang berupa sertifikat, 

yang menyatakan barang/jasa telah diperiksa (inspected) secara seksama, 

dimana barang/jasa telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh 

pembeli (buyer) sehingga diberikan sertifikat. Certificate of Inspection 

biasanya dikeluarkan oleh institusi yang ditunjuk sebagai inspector 

(pemeriksa) oleh pihak pembeli (buyer). 

C. Proses L/C 

Dalam proses L/C ini, fasilitas yang diberikan oleh bank adalah berupa 

penangguhan pembayaran. Adapun contoh proses L/C adalah sebagai berikut: 

Perusahaan A (Indonesia) ingin membeli membeli satu set komputer dari  

perusahaan K di Korea. Setelah negosiasi awal, terdapat kesepakatan  harga dan jenis 

barang yang akan dibeli. Karena dua perusahaan tersebut belum saling mengenal, 

muncul masalah baru yaitu tidak adanya unsur kepercayaan diantara mereka untuk 

saling mempercayai i’tikad baik masing-masing. Perusahaan A sebagai 

pembeli/importir menghendaki agar barang dikirim dan diterima terlebih dahulu baru 

kemudian melakukan pembayaran untuk menghindari resiko pembayaran atas barang 

yang tidak sesuai atau resiko jika barang tidak dikirim.  

Sedangkan disatu sisi, perusahaan K sebagai penjual menginginkan agar 

pembayaran dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari resiko tidak terbayarnya 

barang yang yang sudah dikirim. Untuk menghindari masalah tersebut, maka 

perusahaan K mensyaratkan agar perusahaan A menyerahkan L/C dari bank yang 
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terpercaya misalnya Bank X. Setelah hal tersebut dilaksanakan, maka barulah 

transaksi jual-beli dapat dilakukan antara kedua belah pihak.10   

Alur proses sebuah Letter Of Credit dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3: Alur proses sebuah Letter Of Credit 

 

 

Penjelasan : 

1. Buyer berinsitif untuk memesan barang/jasa 

2. Seller meminta buyer untuk membuka sebuah L/C, dengan 

memberitahukan “Term and Condition” yang bisa diterima serta nama 

Advising Bank yang ditunjuk. 

3. Buyer meminta bank dimana rekeningnya berada (Issuing Bank) untuk 

membuka sebuah L/C dengan memberitahukan “Term and Condition” 

yang bisa diterima serta nama Advising Bank yang ditunjuk oleh 

Seller. 

4. Issuing Bank membuka sebuah L/C dan mengirimkannya kepada 

Advising Bank (Sekaligus mengirimkan copy-nya kepada buyer, buyer 

mengirimkan copy tersebut kepada pihak Seller sebagai konfirmasi 

bahwa L/C telah dibuka). Jika Issuing Bank tidak mempunyai 

 
10 M. Syafii…, h. 93. 
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hubungan koresponden dengan Advising Bank, maka buyer akan 

mencari Bank Correspondent sebagai perantara. 

5. Advising Bank menyampaikan L/C tersebut kepada beneficiary 

(Seller). 

6. Setelah barang/jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, beneficiary 

(Seller) menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C 

(dokumen export). Jika dokumen telah siap, maka beneficiary akan 

menyerahkan dokumen tersebut kepada Advising Bank. 

7. Advising Bank akan mempelajari isi dokumen, jika telah memenuhi 

syarat (sesuai dengan kondisi L/C) maka dokumen akan dikirimkan 

kepada Issuing Bank untuk meminta pembayaran, jika tidak, maka 

dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada beneficiary serta 

memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Untuk menagih 

pembayaran ini. Dokumen-dokumen yang harus dibawa adalah : 

a. Bill of Lading yaitu dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh 

perusahaan pengangkutan yang menyatakan telah menerima 

penyerahan barang tertentu, untuk diangkut ketujuan tertentu, 

diserahkan pada pihak tertentu, dan dengan persyaratan tertentu. 

b. Invoice/Faktur yaitu dokemen yang dikeluarkan oleh supplier 

dalam rangka transaksi jual beli yang telah disepakati keduanya. 

c. Certificate yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak 

berwenang mengenai keadaan barang. 

d. List yaitu dokumen spesifikasi barang, meliputi packing list. 

e. Polis Asuransi yaitu meliputi pengangkutan barang. 

8. Begitu dokumen diterima, Issuing Bank akan memeriksa kelengkapan 

dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di 

dalam L/C, Jika tidak sesuai maka pembayaran akan ditolak. Jika 

sesuai maka Issuing Bank akan membayar pihak beneficiary (Seller) 

melalui Advising Bank, serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak 
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buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari Issuing Bank, pihak 

buyer akan mengambil barang/jasa di custom, tanpa dokumen asli 

tersebut, pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang/jasa 

tersebut.11 

Setelah proses ini selesai, bank penerbit menghadapi dua kemungkinan; 

kemungkinan pertama, perusaahan A membayar lunas tepat waktu kepada Bank X 

sehingga secara langsung proses L/C selesai. Kemungkinan kedua, perusahaan A 

tidak dapat membayar lunas tepat waktu. Dalam hal ini, bank merubah hutang 

tersebut menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunga. Bunga yang 

diberlakukan adalah bunga pinjaman umum yang berlaku saat itu ditambah dengan 

penalti, setelah perusahaan A melunasi kredit beserta bunga, maka proses L/C selesai. 

Pada kemungkinan kedua, jelas terlihat bahwa bank mengambil kesempatan dari 

pembeli berupa bunga dan penalti. Suku bunga tidak ditentukan diawal perjanjian, 

sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pembeli. Pihak bank akan selalu 

diuntungkan dengan adanya bunga ini, sedangkan disisi lain pembeli mau tidak mau 

harus tunduk pada ketentuan bank, sedangkan dalam Islam bunga ini tidak 

dibolehkan. 

D. Pembatalan Transaksi L/C 

          Ada 2 jenis pembatalan L/C, yaitu: 

1. Revocable L/C : L/C yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh 

Issuing Bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak 

yang menerima pembayaran.  

2. Irrevocable L/C : L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara 

sepihak oleh Issuimg bank setiap saat tanpa persetujuan pihak yang 

menerima pembayaran.12 

E. Manfaat L/C 

 
11 www.ekonomisyariah.org (diakses tanggal 28 November 2016). 
12 Y.Sri Susilo dkk, h. 92. 

http://www.ekonomisyariah.org/
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Fasilitas L/C ini mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi bank 

manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan berupa biaya administrasi berupa komisi yang merupakan Fee 

Based  Income bagi bank; 

2. Pengendapan dana setor jam yang merupakan dana murah bagi bank; 

3. Memberikan pelayanan mudah kepada nasabah, sehingga nasabah menjadi 

loyal pada bank. 

4. Sedangkan bagi nasabah, manfaatnya yaitu sebagai berikut: 

5. Bagi Importir, menghindari adanya kerugian adanya pembayaran untuk 

barang yang belum diterima. 

6. Bagi Eksportir, menghindari resiko penipuan yaitu dengan adanya garansi 

dari bank untuk pembayaran barang yang sudah dikirim   

F. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 34/DSN-

MUI/Ix/2002, Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah.  

1. Ketentuan Umum 

a. Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan 

membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan 

importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip 

syariah. 

b. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: 

Wakalah bil Ujrah, Murabahah, Salam/Istishna’, Mudharabah, 

Musyarakah, dan Hawalah. 

2. Ketentuan Akad 

Akad untuk L/C impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk: 

a. Akad wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: 

1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran 

barang yang diimpor. 

2) Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. 
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3) Besar Ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk prosentase. 

b. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 

1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga 

barang yang diimpor. 

2) Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; 

3) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk prosentase; 

4) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk 

pelunasan pembayaran barang impor. 

c. Akad Murabahah dengan ketentuan: 

1) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk 

melakukan transaksi dengan eksportir. 

2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat 

dokumen diterima (at sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh 

tempo (usance); 

3) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan 

pembayaran tunai maupun cicilan. 

4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai 

harga perolehan barang. 

d. Akad Salam/Istishna dan Murabahah, dengan ketentuan: 

1) Bank melakukan akad Salam atau Istishna dengan mewakilkan kepada 

importir untuk melakukan transaksi tersebut. 

2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan bank; 

3) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan 

pembayaran tunai maupun cicilan. 

4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai 

harga perolehan barang. 
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e. Akad Wakalah bil ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan: 

1) Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk 

melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. 

2) Bank dan importir melakukan akad mudharabah, dimana bank bertindak 

selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga 

barang yang diimpor. 

f. Akad musyarakah dengan ketentuan bank dan importir melakukan akad 

musyarakah, di mana keduanya menyertakan modal untuk melakukan 

kegiatan impor barang. 

g. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum 

dilakukan akad yang digunakan adalah: 

1) Alternatif 1 : Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 

a) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor; 

b) Importir dan Bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; 

c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk  prosentase; 

d) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasbah untuk 

pelunasan pembayaran barang impor. 

2) Alternatif 2 : Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan: 

a) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor; 

b) Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan 

dokumen-dokumen transaksi impor; 

c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk prosentase. 
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d) Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang 

kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eskportir 

senilai barang yang diimpor.13 

G. Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Letter Of Credit 

(L/C) Impor Syariah. 

Islam melarang adanya bunga untuk menghindari ketidakadilan. Oleh karena 

itu, bank syariah melalui DSN-MUI telah memberikan solusi yang dapat 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bank syariah telah dapat mengadopsi 

mekanisme L/C itu dengan menggunakan skema transaksi yang islami, seperti 

musyarakah, mudharabah ataupun murabahah.14 

Dalam keputusannya, Dewan Syari’ah Nasional MUI menyatakan bahwa L/C 

Impor Syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad Wakalah bil 

Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna’, Mudharabah, Musyarakah dan 

Hawalah.15 

Dalam transaksi akad wakalah bil ujrah, bank hanya memperoleh pendapatan 

berupa fee atas jasa yang telah diberikan, yaitu untuk pengurusan dokumen-dokumen 

transaksi impor, karena disini importir memiliki dana sendiri. Besarnya ujrah 

disepakati di awal perjanjian secara pasti dalam bentuk nominal bukan prosentase 

untuk menghindari adanya riba. Demikian pula untuk transaksi L/C yang 

menggunakan akad Qardh (pinjaman). 

Untuk transaksi akad murabahah, bank bertindak sebagai pembeli yang 

mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi, namun pengurusan 

dokumen serta pembayaran dilakukan oleh bank. Setelah barang diterima dan 

menjadi milik bank, maka bank menjual kembali barang tersebut kepada importir 

dengan pembayaran tunai atau cicilan. Dalam hal ini, untuk keuntungan bank, maka 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan akan diperhitungkan sebagai harga perolehan 

 
13 Himpunan Fatwa Dewan Syariah.edisi ke II, 2003. h. 218-220. 
14 Syafi’i Antonio dalam Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, h. 166. 
15 Himpunan Fatwa Dewan Syariah, h. 218-220. 
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barang. Transaksi dengan akad salam/isthisna juga serupa prosesnya dengan akad 

murabahah, yaitu bank hanya sebagai perwakilan dari pihak importir. 

Sedangkan untuk transaksi mudharabah juga demikian, dalam transaksi ini 

bank melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran kepada eksportir,  namun 

bank juga bertindak sebagai shohibul mal yang menyerahkan modal sebesar harga 

barang kepada importir. Selanjutnya bank memperoleh untung dari ujrah dan bagi 

hasil yang telah disepakati. 

Dalam transaksi akad musyarakah, pihak bank dan importir sama-sama 

menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. Setelah pengiriman 

barang terjadi dan pembayaran belum dilakukan, maka importir dapat memberikan 

ujrah atau merubah akad tersebut menjadi akad qardh. Dalam akad musyarakah ini, 

importir juga dapat memberikan ujrah kepada bank, kemudian hutang importir 

kepada eksportir dialihkan menjadi hutang bank dan bank membayarnya senilai 

barang yang diimpor. 

Dari transaksi-transaksi diatas, kemungkinan bank syariah mengharapkan 

adanya bunga dapat diminimalisir dengan diarahkan pada transaksi yang sama-sama 

menguntungkan.  Hal ini terjadi karena transaksi dari akad-akad tersebut bersifat 

gamblang dan transparan dalam pelaksanaannya. 

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No. 34/DSN-

MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah di atas sebagai tanggapan atas pelaksanaan 

perdagangan antar negara yang marak dilakukan dewasa ini. Tujuan dikeluarkannya 

fatwa ini adalah untuk mengurangi adanya ketidakadilan dan bunga dalam transaksi 

perdagangan internasional.  

Secara umum, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tanggal 14 September 

2002 ini mengacu pada transaksi ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip 

syariah. Dalil-dalil yang digunakan diambil dari al-Quran yang sudah tidak diragukan 
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lagi kebenarannya.16 

Fatwa tersebut juga menggunakan dalil-dalil dari hadits yang berkaitan dengan 

transaksi-transaksi Letter Of Credit diatas.17 Disamping itu, fatwa ini dilengkapi pula 

dengan kaidah-kaidah fiqih yang memadai dan dikenal secara umum,18 serta 

dilengkapi juga dengan ijma’ atau kesepakatan ulama mengenai hal tersebut. 

Meski semua landasan hukum yang digunakan oleh DSN-MUI merupakan 

dalil-dalil yang tidak diragukan lagi, akan tetapi dalam konteks Letter of Kredit 

berdasarkan definisi umum yang dipakai, hanya sedikit dalil yang tepat untuk 

digunakan. Jika Letter Of Credit dikatakan “surat yang digunakan sebagai pernyataan 

akan membayar pada Eksportir oleh bank untuk kepentingan Importir dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu”, maka sepertinya hanya QS. Al-Ma’idah ayat 1 saja 

yang paling tepat untuk dijadikan dalil, sementara ayat-ayat yang lain nyaris tidak ada 

hubungan sama sekali atau minimal kurang tepat digunakan dalam term Letter Of 

Credit. Kalaupun ada hubungannya, namun hanya sebatas teknis dalam beberapa 

alternatif aplikasi Letter of  Kredit yang telah disebutkan oleh DSN-MUI. 

Dari sisi ketentuan akad, Fatwa DSN MUI tersebut juga memiliki beberapa 

kelemahan. Pertama untuk akad-akad yang digunakan, bahwasanya akad musyarakah 

dengan alternatif no. 2 seharusnya tidak menggunakan akad hawalah tetapi akad 

Qardh. Merujuk pada definisi hawalah; yaitu pengalihan hutang dari orang yang 

 
16 Dalil-dalil dari al-Quran tersebut yaitu: Q.S an-Nisa (29) tentang larangan memakan harta 

orang lain secara bathil, Q.S al-Maidah (1) tentang perintah untuk memenuhi akad-akad, Q.S al-Kahfi 

(19) tentang diutusnya seorang pemuda ke desa untuk membeli makanan, Q.S Yusuf  (55) tentang 

dijadikannya nabi Yusuf sebagai bendaharawan Mesir, Q.S al-Baqarah (283) tentang  kewajiban 

menunaikan amanat dan halalnya jual beli dan haramnya riba, dan Q.S al-Qashash (26) tentang nabi 

Ayyub yang mengambil nabi Musa sebagai pekerja. 
17 Hadist yang dimaksud adalah : Hadist riwayat at-Thabrani dari ibnu Majah tentang syarat 

melakukan mudharabah, Hadist riwayat ibnu Majah dari Shuhaib tentang jual beli yang mengandung 

barokah, Hadist riwayat Abdur Razaq dari Abu Hurairah Abu Sa’id al-Khudri tentang menyegerakan 

upah bagi para pekerja, Hadist riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al-Muzani tentang tentang 

bolehnya perjanjian antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau 

sebaliknya. 
18 Kaidah fiqih tersebut adalah, tentang bolehnya segala bentuk muamalat kecuali ada dalil 

yang mengharamkan, tentang bahwasanya keperluan dapat menduduki posisi penting, tentang urf/adat 

kebiasaan yang dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariah, juga tentang kaidah 

bahwa kesulitan dapat menarik kepada kemudahan. 
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berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.19, maka penggunaan akad 

hawalah kurang tepat. Pada alternatif  ke 2 tersebut, importir mengalihkan hutangnya 

kepada bank untuk dibayarkan kepada eksportir. Padahal sebelumnya disebutkan 

(pada point a) bahwa importir tidak memiliki dana pada bank. Jadi secara logika, 

bagaimana bisa importir mengalihkan hutangnya kepada bank, sedangkan importir 

tidak mempunyai dana pada bank tersebut, kecuali jika dalam fatwa disebutkan 

dengan jelas akad hawalah model apa yang digunakan. Namun, jika pada alternatif ke 

2 yang digunakan adalah akad Qardh (pinjaman), maka akan menjadi sesuai dengan 

ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. 

Kedua dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif dan lengkap 

tentang adanya pembatalan L/C, seharusnya DSN mencantumkan tentang 

pembatalan. Ini untuk menghindari adanya asumsi bahwa DSN bekerja setengah-

setengah dan hanya mementingkan dalil-dalil saja. 

Ketiga, jika ditelaah kembali, akan terlihat bahwa dari banyaknya akad yang 

ditawarkan sebenarnya hanya akad Wakalah bil Ujrah saja yang paling tepat dan 

dapat mewakili proses L/C, sedangkan untuk akad-akad yang lain kurang tepat jika 

dilaksanakan, karena tujuan dikeluarkannya L/C adalah untuk mempermudah proses 

jual beli secara cepat dan tepat, bukannya cepat dan tepat dengan proses yang 

berlarut-larut (misalnya, jika menggunakan akad Qardh),  yang  keempat terkait 

dengan point no.3 yaitu dengan adanya berbagai alternatif akad yang dijustifikasi 

oleh DSN, secara tidak langsung dapat membuka peluang untuk praktek bunga. 

Misalnya pada akad al-Qardh (pinjaman), selain bank mendapatkan fee dari 

pengurusan dokumen, bank juga mendapatkan hasil dari pinjaman. Sebagaimana 

diketahui secara umum, bahwa pembayaran hutang dengan cicilan akan lebih berat 

jika dibandingkan dengan pembayaran secara langsung (jika pada bank konvensional 

umumnya  akan dikenakan bunga pada setiap bulannya), karena bagaimanapun juga 

bank syariah sebagai lembaga bisnis, mempunyai kemungkinan untuk 

 
19 As-Sarbini Khatib,  Mugni Muhtaj Sharh al-Minhaj, vol. II (Kairo: al-Babi al-Halabi tt), h. 

193.  
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memberlakukan bunga. Namun dalam konteks yang berbeda, DSN MUI tidak 

menyebutkan secara jelas praktek manakah dari L/C yang dikeluarkan oleh bank 

konvensional yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan syariah. 

Keempat, pada ketentuan akad ke 4, DSN-MUI seolah-olah menyamakan 

salam dengan istisna’, padahal salam dan istisna’ memiliki perbedaan yang sangat 

mendasar. Akad salam dalam definisi dan praktiknya adalah pemesanan barang 

dengan terlebih dahulu menyerahkan/mengirimkan uang pembayarannya, sementara 

istisna’ adalah pemesanan barang tanpa harus menyerahkan/mengirimkan uang 

pembayarannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, DSN-MUI hendaknya tidak menulis 

salam/istishna’ dengan garis miring di antara kedua istilah tersebut, akan tetapi 

dengan menulis “istishna’,salam agar tidak menimbulkan kesan bahwa salam dan 

istishna’ adalah akan yang sama. Selanjutnya jika salah satu akad ini akan dijadikan 

dasar Letter Of Credit, maka yang lebih mendekati hanyalah akad istishna’ 

mengingat Letter Of Credit adalah janji untuk membayar setelah barang diterima oleh 

pemesan, sementara akad salam tampaknya terlalu jauh untuk diidentikkan dengan 

Letter Of Credit karena dalam akad salam pembeli terlebih dahulu mengirim uang 

pembayaran barang yang ingin dibeli. 

Selain itu, DSN-MUI tidak menyebutkan jenis bank yang berhak 

mengeluarkan L/C syari’ah, DSN-MUI hanya menyebutkan bank secara umum tanpa 

mengharuskan bank syari’ah, karena belum tentu pada setiap negara mitra dagang 

terdapat bank Islam. Dalam kasus ini DSN-MUI diharapkan mengeluarkan fatwa 

khusus sebagai solusi, misalnya dengan menunjuk bank umum tertentu di negara 

mitra (baik Issuing Bank maupun correspondent bank) agar membuka biro syari’ah 

yang berfungsi khusus menerbitkan dan membayarkan L/C Syari’ah. Jika ini tidak 

dilakukan, apa artinya mensyari’ahkan mekanisme bila pihak-pihak pelaksana fatwa 

(eksportir-importir-bank) belum memiliki wadah yang representatif untuk 

menjalankannya. 

Secara keseluruhan, fatwa DSN No. 34 tentang L/C Impor Syariah ini untuk 

sementara waktu dapat dikatakan mampu menjadi landasan dasar bagi penerapan 
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L/C, namun tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu fatwa ini berubah 

karena adanya permasalahan L/C yang lebih kompleks lagi. 

C. Penutup. 

Perdagangan internasional saat ini melibatkan jasa bank sebagai perantara, 

yaitu dengan dikeluarkannya L/C yang termasuk dalam pembiyaan bank. Adanya 

perantara bank yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja dengan adanya 

sistem bunga telah dapat diaplikasikan dalam transaksi islami tanpa bunga 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 34 tentang L/C Impor Syariah.  

Dalam  fatwa DSN tersebut juga terdapat beberapa kelemahan, yang mana 

kelemahan tersebut hanya terdapat dalam masalah teknis saja yaitu hanya pada akad. 

Kelemahan-kelemahan tersebut  dapat dijadikan oleh himpunan dewan syariah  

sebagai bahan pertimbangan untuk fatwa-fatwa selanjutnya, karena bukan tidak 

mungkin transaksi L/C akan terus mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan zaman. 

Secara umum, Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dapat menjadi solusi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perdagangan dengan fasilitas L/C ini. 

Hal ini dapat menjadi salah satu nilai lebih bagi Lembaga Keuangan Syariah atau 

LKS. Dalam pelaksanaan fatwa ini, Dewan Syariah Nasional melakukan pengarahan 

dan pengawasan baik secara aktif maupun pasif sebagai bentuk keinginan kuat untuk 

benar-benar melaksanakan prinsip syariah. 
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BAB 5 

JUAL BELI MATA UANG 

A.  Pengertian. 

Istilah as- sharf yang berarti jual beli valuta dapat ditemukan dalam beberapa 

kamus. Muhammad al Adnani mendefinisikan as-sharf dengan tukar-menukar uang.1 

Dalam Kamus al Munjid fi al Lugah2 disebutkan bahwa as-sharf berarti بيع  النقود بنقود 

(menjual uang dengan uang lainya). Dalam istilah Inggris disebut money changer.3 

Taqiyuddin An nabhãni mendefinisikan as-sharf dengan pemerosotan harga dengan 

harta lain dalam bentuk emas dan perak. Baik antara yang sejenis seperti emas yang 

satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain 

dengan kadar yang sama. Ataupun antara yang berbeda jenisnya seperti emas dan 

perak dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang 

lain.4 

 Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa as-sharf 

merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual 

beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis 

seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Dalam literatur klasik, ditemukan dalam 

bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. 

Tukar menukar seperti ini di dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, 

dan dalam hukum perdata Barat disebut dengan barter. 

 Taqiyuddin An Nabhâni menyatakan bahwa jual beli mata uang atau 

pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang 

menurutnya mencakup: 

 
1  Muhammad al-Adnani, Mu’jam al-Aghlât al-Lugawiyah al-Mu’âshirah, cet 1 (Beirût: 

Maktabah Libanon, 1984), h. 374. 
2 Louis Ma’lûf, al- Munjid fi al- Lugah wa al a’lãm (Beirût Maktabah as-Syarqiyah, 1986), 423. 
3 Munir Al-Baklabaki, al- Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary  (Beirut Dar al-Ilmi Li 

al-Malayin, 1984), h. 588. 
4 Taqiyuddin an Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, alih bahasa 

M. Magfur Wahid (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 283. 
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a. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran 

uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas dinar lama. 

b. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar 

dengan Pound Mesir. 

c. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut 

dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta 

pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan. 

d. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia serta 

pertukaran dolar dengan dolar Australia. 

e. Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan 

mata uang tertentu. 

f. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.5 

Dewasa ini jual beli uang biasanya terjadi di bursa valuta asing (valas). Bursa 

valas ini diartikan dengan mekanisme, dimana orang dapat mentransfer daya beli 

antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan 

internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya 

fluktuasi kurs suatu mata uang.6 Transaksi di pasar valuta asing terdiri dari dua jenis 

tingkatan, yaitu antar bank (wholesale market) dan klien (retail market). Transaksi 

individu dalam pasar antar bank biasanya berjumlah sangat besar, misalnya dalam 

kelipatan jutaan dolar. Sedangkan kontrak antarbank dengan nasabah biasanya dibuat 

dalam jumlah tertentu dan bisa dalam jumlah yang relatif kecil. Peserta yang aktif 

melakukan transaksi pada tingkat pasar tersebut terdiri dari empat golongan, yaitu: 

(1) Dealer Valuta Asing baik bank ataupun non-bank, (2) perusahaan dan individu 

(importir, investor internasional, (3) perusahaan-perusahaan multinasional), (4) 

spekulator dan arbitrase dan bank sentral. 

 

 
5  Ibid…,  h. 288-289. 

6  Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: FE UI, 1999), h. 178. 
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B. Jenis-jenis Jual Beli Mata Uang. 

Ada beberapa jenis transaksi yang dilakukan di pasar valuta asing 

diantaranya: 

1. Transaksi spot. 

Adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. 

Transaksi spot antara bank dan klien dapat diselesaikan pada saat itu juga. Sementara 

transaksi spot antar bank pada umumnya diselesaikan 2 hari kerja.7 misalnya kontrak 

jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni 2016, 

penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. 

Bila tanggal 14 Juni 2016 tersebut kebetulan hari libur, maka penyelesaiannya adalah 

pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value 

date. 

Demikian halnya dalam perbankan syari’ah yang juga berperan sebagai 

lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor impor), 

maupun kebutuhan masyarakat terhadap penukaran valuta asing tidak dapat terhindar 

dari keterlibatannya di pasar valuta asing (foreign exchange). Hukum transaksi yang 

dilakukan oleh perbankan syari'ah terkait dengan jual beli valuta asing tidak dapat 

dilepaskan dari ketentuan syari’ah, yang disebut dengan al-sharf. Bentuk transaksi 

penukaran valuta asing yang biasa dilakukan bank syari’ah dapat dikategorikan 

sebagai naqdan (spot) meskipun penyerahan dan penerimaan tidak terjadi pada waktu 

transaksi diputuskan (dealing), melainkan penyelesaiannya (settlement-nya) baru 

tuntas dalam 48 jam (dua hari) kerja. Fenomena transaksi ini sudah biasa dikenal 

dalam dunia perdagangan internasional, dan tetap disebut transaksi valas spot antar 

bank. Bahkan jika kebetulan bertepatan dengan libur akhir pekan, serah terima baru 

dapat terlaksana setelah 96 jam kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada 

dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini: 

 
7 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 206 
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a. Value today, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal (hari) 

yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).  

b. Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja setelah 

tanggal transaksi.  

c. Value spot, yaitu penyerahan dilakukan pada dua hari kerja setelah tanggal 

transaksi.  

2. Transaksi forward (transaksi berjangka)  

Transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya 

adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya 

dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu 

kontrak dilakukan, tapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak 

jatuh tempo. Transaksi ini biasanya sering digunakan untuk hedging dan spekulasi. 

Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk 

menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. 

Misalnya, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2008. A akan menjual 

US$ 1 juta dengan kurs Rp 9.350 per US$ pada 30 Juni 2008, tidak peduli berapa 

kurs di pasar saat itu.8 

3. Transaksi swap 

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata 

uang dengan dua tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Transaksi swap banyak 

terjadi di pasar antar bank.9 

Umumnya transaksi ini dilakukan dengan membeli valuta asing di pasar spot 

kemudian menjualnya di pasar forward (disebut spot againts forward type), 

sedangkan penjualan maupun pembeli dilakukan pada bank yang sama.10 Kegiatan ini 

dilakukan oleh dealer, di mana dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot 

dan secara simultan menjual kembali kepada bank lain yang sama dengan kontrak 

 
8 http://bukanpinokio.blogspot.co.id/2013/01/perdagangan-valuta-asing-dalam.html (diakses 

tanggal 28 Oktober 2016). 
9 Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, h. 206 
10 Ibid. 

http://bukanpinokio.blogspot.co.id/2013/01/perdagangan-valuta-asing-dalam.html
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forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang 

sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Prinsipnya 

transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu 

tertentu. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank lain 

dengan bank Indonesia (reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas 

dasar swap yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan 

BI:  

a. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana 

yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap 

bank maksimum 20% dan modal bank tersebut.  

b. Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan 

swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri 

untuk keperluan investasi di indonesia. 

Contoh aplikasi transaksi swap ini sebagai berikut: 

➢ Pada tanggal 2 Februari 2005, PT ABCD menerima pinjaman dari luar 

negeri sebesar 10.000 dolar AS dengan jangka waktu 1 tahun, bunga 9 

persen per tahun. Spot rate dolar AS adalah Rp 8.000. 

➢ Selanjutnya, PT ABCD membuka kontrak swap dengan bank devisa jangka 

waktu 12 bulan dengan premi 10 persen atau sebesar (Rp 8.000 x 360 x 

10)/(360 x 100) = Rp 800. 

➢ Apabila pada 1 Februari 2006 terjadi realisasi, maka keugian selisih kurs 

yang terjadi adalah : 

➢ Penjualan devisa tanggal 1 Februari 2005 = 10.000 x Rp 8.000 = Rp 

80.000.000. 

➢ Pembelian devisa tanggal 1 Februari 2006 = 10.000 x Rp 8.800 = Rp 

88.000.000.11 

Di sini terdapat kerugian selisih kurs Rp 8.000.000. 

 
11 http://www.ayopreneur.com/artikel-pendidikan/memahami-apa-itu-transaksi-swap (Diakses 

tanggal 28 Oktober 2016). 

http://www.ayopreneur.com/artikel-pendidikan/memahami-apa-itu-transaksi-swap
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4. Transaksi option.  

Yaitu perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli opsi 

untuk merealisasi kontrak jual beli valuta asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana 

dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs 

yang terjadi pada saat realisasi tersebut.  

Contoh transaksi option, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2016, A 

memberikan hak pada B untuk membeli dolar AS dengan kurs Rp. 9.350 per dolar 

pada tanggal atau sebelum 30 Januari 2016, tanpa B berkewajiban membelinya, A 

mendapat kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikan pada B tanpa ada 

kewajiban pada pihak B. Transaksi ini disebut call option, sebaliknya, bila A 

memberikan hak kepada B untuk menjualnya disebut put option.12 

C. Mekanisme Pasar Uang  

Ada beberapa golongan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang 

dapat digolongkan kepada tujuh golongan berikut contohnya, yaitu:13  

1. Perusahaan. Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk 

mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini 

terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahan-perusahaan 

multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan 

investasi. 

2. Masyarakat atau Perorangan. Masyarakat dan perorangan dapat melakukan 

transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu, Ayah 

mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang sekolah di Amerika, maka 

terlebih dahulu Ayah harus membeli dolar atau menukar rupiah dengan 

dolar Amerika. 

3. Bank Umum dan Non Bank. Bank Umum dan non bank beroperasi di 

kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin 

 
12 https://ardra.biz/ekonomi/valuta-asing/perdagangan-valuta-asing/ (diakses tanggal 28 

Oktober 2016) 
13 Heli charisma berlianta, Mengenal valuta asing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2005), h. 4-5. 
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bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli 

valuta asing pada harga permintaan (bid) dan menjualnya kembali pada 

harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (offer). 

4. Broker atau Perantara. Broker atau perantara adalah orang atau persahaan 

yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas. 

5. Pemerintah. Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain 

membayar cicilan hutang ke luar negeri, penerimaan hutang dari luar 

negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri. 

6. Bank Sentral. Di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah 

kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas 

menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasar valas 

ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di 

mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan 

langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau 

mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini 

banyak dilakukan oleh bank-bank sentral. 

7. Spekulator dan arbitrase. Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar 

valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya 

merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di 

mana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan 

kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh 

keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan mudah dan cepat 

dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat 

keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Motif mereka ini 

berbeda dengan dealer, karena spekulator dan arbitrase beroperasi hanya 

untuk kepentingan mereka sediri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban 

untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan 

dealer mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan penawaran 

dan hanya secara insedentil mencari keuntungan dari perubahan-perubahan 
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harga. Sementara spekulator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-

perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah 

besar biasanya dilakukan oleh trader. Bank-bank dalam hal ini dapat 

bertindak sebagai dealer, spekulator dan arbitrase.  

Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut:14 

1. Cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat 

diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk 

(instrument) tertentu, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU), sertifikat deposito, dan call money. 

2. Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar (market 

maker), lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar 

uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana 

jangka pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka 

pendek. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh ficorinvest yang sering 

disebut security house. 

3. Prasarana komunikasi yang memadai. 

4. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan 

yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian 

mengenai keadaan perusahaan. 

Penjelasan mekanisme tersebut sebagai berikut: Pertama, mekanisme call 

money; bisa diperdagangkan secara langsung antarbank, dan biasanya dilakukan 

melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan liquiditas bank biasanya 

mendesak, baik karena kekurangan dalam kliring maupun untuk memenuhi 

kebutuhan kewajiban likuiditas. Kedua, sedangkan SBI dan SBPU harus 

diperdagangkan melaui security house (ficorinvest) sebagai perantara antara pemilik 

dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme; BI menjual 

 
14 Ensiklopedi Ekonomi bisnis dan manajemen, jilid 2 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), h. 

24. 
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SBI kepada ficorinvest, barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. 

Ketiga, mekanisme untuk SBPU; nasabah, baik badan usaha maupun perorangan 

mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau 

lembaga keuangan non-bank, kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh 

bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan 

memperjualbelikan dengan BI.15 

D. Hukum Islam dalam Jual Beli Mata Uang. 

 Praktek as-sharf  hanya terjadi dalam transaksi jual beli, praktek ini 

diperbolehkan dalam Islam berdasarkan nash Al-Qur’an maupun Hadits. 

 Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 275 disebutkan: 

بَا ِّ َم الر  ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ َّللاَّ

 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

 Ayat tersebut bersifat umum menjelaskan kebolehan segala bentuk jual beli. 

Sementara al-sharf adalah satu bentuk jual beli, maka as-sharf juga dibolehkan oleh 

nash Al-Qur’an selama transaksi tersebut tidak mengandung hal-hal yang dapat 

merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi seperti gharar dan riba.. 

Sedangkan dalam Hadits: 

ْنَدهُ َصْرٌف فَقَاَل َطْلَحةُ  َن  َعْن َمال ك  ْبن  أَْوٍس، أَنَّهُ قَاَل َمْن ع  نُنَا م  يَء َخاز  أَنَا َحتَّى يَج 

يَاَدةٌ  .اْلغَابَة   يِّ  لَْيَس ف يه  ز  ْهر  َن الزُّ ي َحف ْظنَاهُ م  فَقَاَل أَْخبََرن ي َمال ُك ْبُن أَْوٍس  .قَاَل ُسْفيَاُن ُهَو الَّذ 

َع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاب  ـ رضى هللا عنه ـ يُْخب ُر َعْن َرُسول  َّللاَّ  ص  " لى هللا عليه وسلم قَاَل َسم 

بًا إ الَّ َهاَء َوَهاَء، َوالتَّْمُر ب التَّْمر  ر   بًا إ الَّ َهاَء َوَهاَء، َواْلبُرُّ ب اْلبُرِّ  ر  بًا إ الَّ َهاَء  الذََّهُب ب الذََّهب  ر 

بًا إ الَّ َهاَء َوَهاَء  ير  ر  يُر ب الشَّع   ".َوَهاَء، َوالشَّع 
Artinya: “Dari Malik bin Aus dia berkata: Siapakah yang mempunyai barang 

yang bisa dipertukarkan, maka Thalhah menjawab: Saya, hingga datang penjaga 

kami dari hutan. Sufyan berkata: itulah yang telah kami hafalkan dari Azzuhri dan 

tidak terdapat suatu tambahan apapun. Ia berkata: Malik telah meriwayatkan 

kepadaku bin Aus bin al Hadtsan bahwasanya beliau telah mendengan Umar bin 

Khattab RA. Dari Rasulullah Saw. Bersabda: Emas dengan emas adalah riba kecuali 

secara tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali dengan cara tunai, kurma 

 
15 Ibid..., h. 24-25 
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dengan kurma adalah riba kecuali dengan cara tunai, gandum dengan gandum 

adalah riba kecuali dengan cara tuna".16 

 

 وبيعوا بسواء سواء إال باالفضة والفضة بسواء إالسواء باالذهب الذهب تبيعوا ال

 شئتم  كيف بالذهب والفضة بالفضة الذهب
Artinya: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan 

jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan 

perak atau perak dengan emas sesuka kalian”17 

 

 نبتاع أن وأمرنا بسواء  سواء إال بالذهب والذب باالفضة الفضة عن م ص النبي نهي 

 شئنا  كيف بالفضة لذهبا

Artinya: “Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali 

seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, 

dan menjual perak dengan emas sesuka kami”18 

  

 فسأله .شئنا كيف بالفضة الذهب ونشتري ئناش كيف بالذهب الفضة نشتري أن أمرنا

 سمعت  هكذا فقال بيد يدا فقال رجل

Artinya: “Kami telah diperintahkan untuk membeli perak dengan dengan 

emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Lalu seorang laki-

laki bertanya, kemudian beliau menjawab: Harus tunai. Dan (perawi ) berkata: 

demikianlah yang aku dengar”.19 
 

 Berdasarkan beberapa hadits di atas dapat dipahami bahwa hadis pertama 

merupakan dalil tentang beberapa barang yang dalam pentransaksiannya dapat 

menyebabkan timbulnya riba kecuali jika dilakukan dengan cara tunai. Barang-

barang tersebut adalah emas, perak, jewawut, kurma, dan gandum. Dimana emas dan 

perak diidentikkan dengan mata uang karena sama-sama sebagai penyimpan nilai dan 

biasanya dijadikan sebagai standar nilai uang. Hadis kedua dan ketiga merupakan 

dalil tentang diperbolehkannya as-sharf serta tidak boleh adanya penambahan antara 

suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena 

 
16   Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhary, Shahih Bukhari Kitab Al- Buyu’, juz II (Beirut 

Dar Al-Fikr, 1981), h. 30. 
17   Ibid., h.  31. 
18   Ibid. 
19   Imam Abi al-Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Al-Jami' As- Shahih, 

Kitab al-Masaqat, juz III (Beirut Dar al Fikr, 1981), h. 25. 
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kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba al-fadl yang jelas-

jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan Hadits keempat, selain bisa dijadikan dasar 

diperbolehkannya as-sharf, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut 

harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi’ah. 

  Pada hadis pertama dan hadis keempat terdapat kata “hâ’an wa hâ’in” dan 

kata “yadan biyadin, yang memiliki arti yang sama  yaitu “secara tunai”. Sedangkan 

pada hadis yang kedua dan ketiga terdapat kata “sawâ’an bi sawâ’in,  yang memiliki 

arti “dengan kadar yang sama”.20 

 Mengomentari permasalahan ini, golongan Syafi’i mengatakan: Harus 

disyaratkan dua perkara yaitu “ adanya penyerahan dan penerimaan” antara keduanya 

sebelum berpisah, sebagaimana dalam hadis ” Jika jenisnya berbeda, maka 

lakukanlah jual beli semau kalian jika secara tunai (yadan bi yadin) atau at 

taqâbud”. Dan Imam Rafi’i mengatakan: harus terjadi al-qabdulhaqîqi dan tidak 

boleh dialihkan (hiwâlah) jika penerimaan tersebut terjadi di tempat aqad.21 

Sementara  itu golongan Maliki sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abd al Bar22 

mengatakan bahwa term as-sharf  hanya dipakai pada jual beli uang dengan uang 

yang lain jenis. Selanjutnya mengatakan bahwa dalam jual beli mata uang (as-sharf) 

tidak boleh ada penundaan serta tidak boleh para pelaku transaksi berpisah sebelum 

terjadi serah terima, juga tidak boleh dijadikan akad pemindahan hutang (hiwâlah), 

jaminan (dhomân), khiyar. Juga tidak boleh menjual apa yang masih bukan miliknya 

atau yang tidak ada walaupun obyeknya ada setelah berpisah. 

 
20  Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Buhuti bahwa jual beli mata uang yang tidak sejenis 

seperti emas dengan perak, kadarnya boleh melebihi dari kadar yang lainnya akan tetapi harus dengan 

taqabud, dan jika kedua atau salah satu orang yang melakukan transaksi terssebut berpisah sebelum 

serah terima, atau salah satunya belum menerima ganti barang yang telah ditransaksikannya maka akad 

menjadi batal, karena tidak terpenuhinya syarat taqâbud, dan oleh sebab itu dalam transaksi sharf ini 

tidak boleh dilakukan khiyar. Lihat: Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhûti, Kasysyâf al-Qina’ An 

Matn al-Iqnâ’, jilid III (Beirût: Dâr ‘Âlim al-Kutub Li an-Nasyr, 1983), h. 216 
21 Ali ibnu Abd Al-Kãfi As-subki, Takmilât al-Majmû’ Syarh Al-Muhazzab, Jilid 10 (Kairo: 

Matba’ah Ashîmah, TT), h. 22 
22 Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bâr, Al-Kâfi fi Fiqh Ahl Al-

Madînah Al-Mâliki  (Beirût: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987), h. 307 
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Sedangkan pendapat yang paling kuat menurut jumhur adalah bahwa 

penerimaan (taqâbudh) dianggap sah walaupun mengulur-ulur ijab kabul selama 

masih berada dalam majlis. 

Sementara itu ulama kontemporer, seperti al-Qardawi23, dalam hal 

memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan 

tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan 

sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi. Hanya 

saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. 

Dalam hal ni menurut Yusuf al-Qardhawi syara’ telah menyerahkan ukuran tersebut 

kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita 

tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru 

itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah 

diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli mata uang harus 

dilakukan sama-sama tunai serta tidak melebihkan antara satu barang dengan barang 

lain dalam mata uang yang sejenis. Begitu juga pertukaran antara dua jenis mata uang 

yang berbeda, hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling 

melebihkan, tetapi hanya disyaratkan tunai dan barangnya sama-sama ada.24 

 Penciptaan mata uang adalah dalam rangka untuk diedarkan di masyarakat 

dan menjadi penyeimbang bagi semua harta benda dengan adil dan sebagai perantara 

benda-benda yang lain. Sekalipun uang memiliki nilai, yang diperlukan bukanlah 

bendanya. Uang mempunyai nilai yang sama terhadap semua benda, bahkan Al-

Gazali seperti yang dikutip Adiwarman Karim, dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin 

mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat 

 
23 Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Az-Zakat , Jilid I (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah, 1976), 276 
24  An-Nabhani…, h. 290. 
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merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat di-

perjualbeli-kan. 25 

 Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi 

“bukan terpenting”. Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya 

alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern 

yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau 

sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. 

 Modal tidak boleh disalahgunakan. Manusia harus mengunakannya dengan 

baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Oleh karena itu, modal tidak 

boleh menghasilkan “keuntungan” dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha 

manusia melalui sektor yang riil. Inilah salah satu sebab mengapa membungakan 

uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang. Uang adalah flow concept dan capital 

adalah stock concept. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Uang 

seperti air, apabila air (uang) dialirkan, maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat 

(bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan menggenang dalam suatu tempat 

(menimbun uang), maka air (uang) akan menjadi kotor. Saving harus diinvestasikan 

ke sektor riil. Apabila tidak, maka saving bukan saja tidak mendapat return, tetapi 

juga dikenakan zakat. Pengenaan zakat sebesar 2, 5 % terhadap uang adalah untuk 

membersihkan uang tersebut dari kotoran di samping untuk mendorong aktivitas  

ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. 

 Secara normatif hukum Islam, jual beli valuta asing yang dilakukan saat 

sekarang tidaklah merubah fungsi uang dalam Islam. Karena as-sharf yang dijadikan 

sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau 

memperjual-belikan uang yang dalam banyak hal telah merugikan masyarakat 

banyak, terutama dalam kasus Indonesia. 

 
25 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi II, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 301. 
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 Perbedaan antara as-sharf  dengan perdagangan uang atau jual beli uang, 

terletak pada hukum yang diterapkan pada al-sharf. Walaupun as-sharf itu 

merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi tidak dihukumi dengan konsep 

jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. 

Sedangkan dalam variasi jual beli mata uang dengan mata uang lain memakai hukum 

khusus yang tidak terdapat dalam bai’ al muthlaq (jual beli barang dengan uang) dan  

bai’ al-muqâyyadlah (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam time setlement-

nya. Artinya dalam akad as-sharf ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh 

ditangguhkan). 

 Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli itu bisa berupa ayn (good dan service) 

yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa dayn  (financial obligation). Obyek 

jual beli berupa dayn dengan dayn, hukumnya adalah tidak sah karena hal tersebut 

telah menyamakan dayn dengan ayn. Namun, ketika kedua bentuk dayn itu adalah 

berupa mata uang, maka ia adalah as-sharf  yang hukumnya boleh (mubah) dengan 

syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum 

para pihak berpisah. Sehingga aqad as-sharf ini bisa disebut sebagai pengecualian 

dari akad lain yang obyeknya berupa dayn. 

 Tujuan dari keharusan tunai dalam akad as-sharf adalah untuk menghindari 

adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Garar dalam akad as-sharf ini akan 

lenyap karena time of setlment-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam akad 

yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, 

juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justeru merupakan hal yang 

tepat, ketika Ibnu Taimiyah mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (taqâbud) 

dalam transaksi perdagangan uang.26 

Sebagai salah satu variasi jual beli, as-sharf juga tentu saja harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti bai’ al mutlak dan 

muqâyyadah. Karena, agar akad jual beli itu terbentuk dan sah, diperlukan sejumlah 

 
26  Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn al-Qayyim, Majmu’ Fatawa Taqiyuddin Ibn Taimiyah, 

(Riyâdh: Maktabah al-Riyâdh, 1963), h. 469. 
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syarat, yaitu syarat adanya akad jual beli dan syarat sah-nya jual beli. Sehingga akad 

jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan 

demikian hukum tentang as-sharf yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing 

tidak diragukan lagi kebolehannya dari sudut hukum Islam. 

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan 

gharar. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan. Mengacu 

pada hadis-hadis yang dijadikan dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli valuta 

asing, maka batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi 

tersebut adalah: 

a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (bai’ naqd), artinya 

masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing 

mata uang pada saat yang bersamaan.27 

b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, 

yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam  

rangka spekulasi. 

c. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari 

B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tangal tertentu 

di masa mendatang. Hal ini tidak diperbolehkan karena selain untuk 

menghindari riba, juga karena jual beli bersyarat itu membuat hukum jual 

beli menjadi belum tuntas. 

d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini 

mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. 

e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata 

lain tidak dibenarkannya jual beli tanpa kepemilikan (bai’ ‘inah).28 

 
27  Ibnu Munzir mengatakan bahwa Ahlul ilm sepakat jika para pelaku transaksi berpisah 

sebelum serah terima, maka akad sharf menjadi batal. Abu Bakr bin Ibrahim bin al-Munzir, Al-Ijma’ 

(Beirut: Dar al-Janan, 1986), h. 92 
28 M. Syafi’i Antonio,  Bank Syari’ah…, h. 197. Lihat juga Zainul Arifin, Dasar-dasar 

Manajemen Bank Syari’ah (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 215. Sutan Remy Syahdeni menambahkan satu 

syarat lagi selain syarat tersebut di atas yaitu: “Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran antar mata uang 

dengan cara hulul dan qabadh (take and give) merupakan syarat sah jual beli mata 

uang, baik emas dengan emas atau perak dengan perak. Dibenarkan adanya kurang 

atau lebih, tapi tidak dibenarkan adanya tangguh atau bertempo. Dengan demikian, 

maka dibenarkan bank untuk memperdagangkan uang yang berlainan, asalkan 

memenuhi syarat di atas dan boleh memperjual-belikannya dengan selisih harga. 

Seperti suatu bank menjual 1 dolar dengan 10 real, sedangkan bank lain menjual 3 

dolar dengan 11 real. Transaksi seperti ini diperbolehkan selama tidak ada unsur 

pemerasan dan sesuai dengan keadaan masing-masing negara. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu 

dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang 

asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, tetapi 

harus dilakukan secara tunai. 

C. Penutup 

Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang jual beli mata uang dan 

sekaligus menjelaskan syarat-syaratnya. Walaupun hadis-hadis tersebut  tidak secara 

langsung menyebutkan tentang uang, hal itu dapat dipahami dengan disebutkannya 

emas dan perak. Ini disebabkan karena emas dan perak adalah satu-satunya bahan 

tambang yang dijadikan sebagai standar nilai dari sebuah mata uang. Selain itu, 

terdapat barang-barang lain yang memiliki hukum dan kriteria yang sama dalam 

menukarkannya, yaitu jewawut, kurma, dan gandum. 

Jual beli uang atau sharf  adalah satu di antara sekian jenis jual beli dan 

hukumnya menurut hukum Islam adalah boleh jika rukun dan syarat yang ditetapkan 

oleh syara’ telah terpenuhi. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam 

hadis tidak terpenuhi maka transaksi tersebut mengandung unsur riba, seperti jika 

 
dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang 

kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang 

Rupiah lembaran Rp 50.000,- ditukar dengan uang rupiah lembaran 5000,-. Atau uang kertas ditukar 

dengan logam atau sebaliknya”. Baca : Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya 

dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Pustaka Grafiti, Jakarta, 1999), h. 89-91. 
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terdapat kelebihan, maka dikategorikan sebagai riba fadl, dan jika dilakukan dengan 

cara tidak tunai, maka transaksi termasuk riba nasi’ah. 

Secara logika, money changer dibolehkan untuk mempemudah manusia 

dalam  memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata uang tesebut 

bermacam-macam. Oleh karena itu, mata uang itu sangat penting untuk dipertukarkan 

untuk dipakai dalam aktivitas perdagangan. Untuk mempermudah transaksi, proses 

transaksi jual beli  mata uang itu juga harus dipermudah. 
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BAB 6 

KARTU KREDIT SYARI’AH 

 

A. Pengertian Kartu Kredit. 

Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan 

Menggunakan Kartu, adalah “Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang 

dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu 

kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan 

penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih 

dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan 

pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara 

sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.”1 

Kartu Kredit adalah salah satu alat pembayaran modern dalam transaksi jual 

beli. Oleh karena itu tidak akan ditemukan definisi Kartu Kredit di dalam literatur 

fiqh klasik disebabkan alat pembayaran ini belum ditemukan di zaman mereka. 

Dalam fiqh klasik, sistem pembayaran dengan kartu kredit ini identik dengan bai’ al-

istijrar,2 di mana kebiasaan para pedagang eceran pada saat itu adalah memberikan 

para pelanggannya mengambil barang sedikit demi sedikit tanpa dibayar langsung, 

lalu kemudian sekali dalam seminggu atau sebulan dihitung berapa total yang harus 

dibayar. 

Kartu kredit tidak disyaratkan pemegangnya memiliki rekening pada bank 

penerbit melainkan bank memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pemegang 

kartu ketika menggunakannya, lalu kemudian bank menagih uang tersebut dari 

 
1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit. 
2 Bai’ al-Istijrar adalah mengambil barang sedikit demi sedikit dari penjual dan akan dibayar 

sekaligus di kemudian hari. Ibnu Abidin, Khasyiyah Ibnu Abidin, jilid 4, h. 516. 
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nasabah sesuai tenggang waktu yang diberikan untuk pembayaran dan batas 

maksimal kredit ditentukan.3 

Istilah kartu kredit ini digunakan karena pihak bank yang menerbitkan kartu 

(Issuer) memberikan kredit kepada pemegang kartu yang seolah-olah menukar uang 

tunai dengan tidak tunai. 

B. Manfaat kartu kredit 

1. Penarikan Uang Tunai. 

Penarikan uang tunai dalam jumlah tertentu dari ATM di mana bank penerbit 

kartu memberikan pinjaman uang tersebut dengan syarat nasabah mengembalikannya 

pada waktu yang telah disepakati dan bank memungut biaya dari nasabah sebagai 

imbalan dari kredit. Biaya ini terkadang besarnya tetap dari setiap penarikan uang 

tunai, namun terkadang berdasarkan rasio dari uang tunai yang ditarik, misalnya 1% 

dari jumlah uang pada setiap penarikan.4 

2. Pembayaran Tagihan Barang atau Jasa. 

Pihak bank membayarkan tagihan belanja nasabah kepada penjual yang mau 

menerima kartu, kemudianbank menagih nasabah untuk melunasi kredit. Bank 

memungut komisi dari penjual dan tidak memungut biaya apapun dari nasabah atas 

imbalan jasa yang diberikannya; komisi yang ditarik bank dari penjual berkisar antara 

1 - 8% dari harga penjualan barang.5 

Contoh penggunaan Kartu Kredit: Seorang pemegang kartu ingin membeli 

sebuah barang seharga 100 ribu rupiah, dia membayar dengan menggunakan kartu 

kredit, lalu kemudian pihak penjual (merchant) menggesek kartu kredit ke sebuah alat 

khusus untuk mentransfer data transaksi kepada bank penerbit kartu (issuer) dengan 

tujuan meminta persetujuan, jika bank setuju maka bank mentransfer uang ke 

rekening penjual (merchant) setelah dipotong komisi yang telah disepakati 

 
3 Yusuf Al Subaily, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya 

Dalam Ekonomi Modern, Terj. Erwandi Tarmizi  (tt: pt., tt), h. 69. 
4 Ibid, 70 
5 Ibid, 70 
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sebelumnya antara bank dengan pihak penjual (merchant). Misalkan komisinya 

sebanyak 2%, maka bank hanya membayar kepada penjual sebanyak 98 ribu rupiah, 

kemudian bank melakukan penagihan kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran 

tagihan barang yang dibelinya sebesar 100 ribu rupiah tersebut. Tagihan harus 

dibayar oleh pemeganag kartu dalam tenggang waktu yang telah disepakati. 

C. Jenis-jenis Kartu Kredit. 

1. Berdasarkan Fungsinya. 

a. Credit Card 

Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai 

alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau 

pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil 

sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan 

ditambah bunga bulanan.6 

Tagihan pada bulan yang lalu termasuk bunga (retail interest) merupakan 

pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Misalnya tagihan bulan sebelumnya adalah 

Rp. 1.000.000,00-. Pembayaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan 

dengan pembayaran minimum sebesar Rp.50.000,00. Dari angka tersebut maka 

pemegang kartu harus membayar cicilan sebesar 10% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 

100.000,00. Sekiranya hasil perkalian dari tagihan tersebut kurang dari Rp. 

50.000,00,maka jumlah cicilan bulan yang bersangkutan minimum Rp. 50.000,00. 

Misalnya jumlah tagihan sebesar Rp.200.000,00, maka jumlah cicilan adalah 

10 % x Rp. 200.000,00 = Rp. 20.000,00. Karena jumlah tersebut kurang dari Rp. 

50.000,00, maka pemegang kartu harus mencicil minimal Rp. 50.000,00. 

Apabila card holder melakukan melampaui kredit limit, maka pembayaran minimum 

adalah sebanyak kelebihan dari kredit limit ditambah 10 % dari total kredit limit. 

Pembayaran tersebut sudah harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo 

setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer untuk setiap pemegang kartu. Keterlambatan 

 
6 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 124. 
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pembayaran akan mengakibatkan dikenakan denda keterlambatan 

atau late charge. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melakukan penarikan uang 

tunai baik langsung melalui teller pada kantor bank yang bersangkutan maupun 

ATM (automated teller maschine) di mana ada tertera logo atau nama kartu yang 

dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan 

dalam transaksi ini adalah Visa dan Master Card. 

b. Charge Card 

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali 

seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau 

tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah 

Rp. 1.000.000,00, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka 

jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar 

seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang 

sebelumnya telah ditetapkan oleh issuer. 7 

c. Debit Card 

Debit Card berbeda dengan kedua kartu plastik yang telah disebutkan di atas. 

Pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit 

ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai dengan tidak menggunakan uang tunai 

akan tetapi pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit 

(mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu yang 

bersangkutan dan dalam waktu yang sama mengkredit rekening penjual (merchant) 

sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola). 8  

Mekanisme pembayaran dengan debit card yang sedang dikembangkan saat 

ini adalah pemegang kartu menyerahkan kartu debitnya pada kasir 

di counter penjualan (at the point of sales).Kemudian dengan menggunakan alat 

elektronik yang on line dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan langsung 

 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksinya 

dengan mengkredit rekening merchant.Seperti halnya dengan kartu kredit, jenis kartu 

debit ini dapat digunakan pula untuk menarik uang tunai baik melalui counter bank 

maupun melalui mesin kas otomatis atau ATM yang berfungsi sebagai cash card. 

d. Cash Card 

Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu 

untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank 

tertentu yang biasanya tersebar di tempat tempat strategis, misalnya di hotel, ,pusat-

pusat perbelanjaan dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja 

sama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula 

menggunakannya pada bank lainnya. Jadi berbeda dengan tiga kartu plastik yang 

telah dijelaskan terdahulu, cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit 

card, debit card, atau charge card.9 

Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada 

dasarnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah 

yang sebelumnya telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan. Beberapa 

bank telah memberikan pelayanan ATM 24 jam. Bank biasanya menentukan limit 

uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM misalnya, secara harian 

atau mingguan. Tergantung bagaimana perjanjian bank dengan nasabah pemegang 

kartu. 

Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut pemegang kartu diberikan 

nomor identifikasi pribadi (personal identification number) PIN dan untuk demi 

keamanan, pemegang kartu harus menjaga kerahasiaan PIN tersebut. Kartu ini 

memungkinkan pemegangnya menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, 

mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank, cukup 

 
9 Ibid. 
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dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan PIN melalui tombol-tombol 

pada keyboard ATM.  

Di samping pelayanan penarikan uang tunai, maka cash card dengan melalui 

ATM beberapa fungsi bank dapat pula dilakukan antara lain meminta informasi saldo 

rekening. Informasi tersebut lengkap dengan tanggaltanggal mutasi debit-kredit bisa 

dilihat langsung melalui monitor atau atas instruksi, informasi tersebut dapat 

langsung di-print out. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, 

pemegang kartu dapat pula melakukan transfer antar rekening secara global dengan 

Electronic Fund Transfer (EFT). Cash card saat ini di Jakarta telah banyak 

dikeluarkan oleh bank yang telah memiliki fasilitas ATM. Semakin banyak jumlah 

dan luas jaringan on line ATM ini akan semakin memudahkan pelayanan nasabah. 

Misalnya seorang nasabah pemegang cash cardyang memiliki rekening tabungan di 

suatu Bank di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan menggunakan cash 

card, pemegang kartu tersebut dapat melakukan penarikan langsung uang tunai 

mellalui ATM di Ujung Pandang atau kotakota lain di mana memungkinkan 

penggunaan kartunya pada ATM bank yang bersangkutan. 

e. Check Guarante Card 

Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan 

cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di 

samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang 

melalui ATM. 10 

2. Berdasarkan Wilayah Berlakunya 

a. Kartu Kredit  Nasional 

Kartu Kredit  Nasioanl merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat 

digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Dengan semakin 

pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer 

dan perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri (umumnya charge card) guna 

 
10 Ibid. 
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memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya 

Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card. 11 

b. Kartu Kredit Internasional 

Kartu Kredit Internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku 

sebagai alat pembayaran Internasioanl. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini 

didominasi oleh dua merek kartu yang telah memiliki jaringan antar benua, 

yaitu Visa dan Master Card. Kedua merek kartu tersebut masing-masing telah 

memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia 

dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota. Pemegang 

kedua kartu tersebut lebih dari separuhnya dipegang oleh penduduk Amerika Serikat. 

Selebihnya Jepang, Inggris dan Kanada. 12 

D. Klasifikasi kartu kredit berdasarkan tujuan, limit kredit, tanggung jawab, 

affiliasi, dan penerbit. 

1. Berdasarkan Tujuan 

a. Kartu Kredit Umum. 

Kartu ini kartu kredit yang dapat dipergunakan untuk semua pembayaran 

mempunyai logo Visa, Master, AMEX atau Dinners, misalnya Visa card dan Master 

card. Artinya, jenis kartu ini dapat dipergunakan secara umum atau mempunyai 

jangkauan pemakaian yang relatif luas berbanding kartu kredit khusus. 13 

b. Kartu Kredit Khusus. 

Kartu ini adalah jenis kartu kredit yang jangkauan pemakaiannya relatif 

sangat terbatas pada tempat-tempat tertentu, misalnya Matahari card yang hanya 

dapat dipakai untuk berbelanja pada Matahari Group saja.14 

2. Berdasarkan Limit Kredit. 

a. Kartu Kredit Classic. 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13  Irsyad Lubis, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Medan: USU Press, 2010), h. 231. 
14  Ibid. 
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Kartu ini adalah kartu kredit dengan limit Rp 1 juta sampai Rp 10 juta. Limit 

kredit yang diberikan ini didasarkan pada jumlah pendapatan pemohon kartu kredit 

dimana semakin tinggi pendapatan pemohon maka relatif semakin memungkinkan 

pemohon tersebut untuk mendapatkan kartu kredit gold.15 

b. Kartu Kredit Gold. 

Kartu ini adalah kartu kredit dengan limit Rp 10 juta sampai Rp 30 juta. 

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kartu ini hanya diberikan kepada masyarakat 

golongan menengah ke atas.16 

3. Berdasarkan Tanggung Jawab. 

a. Personal Card Merupakan jenis kartu kredit dimana pemegang kartu 

(holder) bertanggung jawab penuh secara pribadi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan eksistensi kartunya. 

b. Company Card Adalah jenis kartu kredit dimana seluruh tanggung 

jawab berada di pundak perusahaan. 

c. Suplementary Card Merupakan jenis kartu kredit dimana pemegang 

kartu utama merupakan pihak bertanggung jawab penuh sementara 

pemegang kartu (holder) tidak sepenuhnya bertanggung jawab. 

Misalnya, suplemetary card yang dipegang oleh seorang istri atau anak 

dimana kartu utamanya dipegang oleh suami atau bapak.17 

4. Berdasarkan Affiliasi. 

a. Co-Branding Card adalah jenis kartu kredit yang diterbitkan atas 

kerjasama antara satu atau beberapa bank dengan lembaga penerbit 

kartu kredit yang ada. 

b. Affinity Card adalah jenis kartu kredit yang diterbitkan atas kerjasama 

antara lembaga penerbit kartu kredit dengan lembaga lain seperti 

 
15  Ibid. 
16  Ibid. 
17  Ibid. 
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lembaga pendidikan tinggi yang kemudian diberikan kepada para 

alumni perguruan tinggi tersebut.18 

5. Berdasarkan Penerbit. 

a. Diterbitkan Bank, misalnya Visa Card, Master Card, dan BCA Card. 

b. Diterbitkan Institusi Bukan Bank, misalnya Dinners Club dan AMEX.19 

E. Pihak-Pihak Terkait dalam Kartu Kredit. 

1. Issuer atau penerbit. 

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola 

suatu kartu kredit. Penerbit dapat berupa bank atau perusahaan pembiayaan. 

Jenisjenis kartu kredit yang diterbitkan oleh penerbit adalah Gold Card dan Classic 

Card atau Regular Card. Untuk jenis Gold Card, bagi pemegangnya dipersyaratkan 

mempunyai penghasilan tahunan minimum yang jauh lebih tinggi dari pemegang 

Classic Card atau memiliki kelayakan kredit (credit standing atau credit worthiness) 

yang tinggi. Hal ini disebabkan Gold Card memiliki kelebihan, antara lain 

mempunyai credit limit yang jauh lebih tinggi dibandingkan Classic Card atau 

Regular Card.20  

2. Card Holder atau pemegang kartu. 

 Pemegang kartu adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya 

tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Persyaratan pokok yang harus 

dipenuhi bagi pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan setiap tahun. 

Pemegang kartu dibedakan antara pemegang kartu utama (basic card holder) dan 

pemegang kartu suplemen (suplementary card holder).21  

3. Merchant atau penjual. 

Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan 

barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit berdasarkan 

perjanjian penggunaan kartu kredit yang ditunjuk oleh penerbit. Penjual ini antara 

 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
20 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  h. 129. 
21 Ibid. 
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lain pengusaha hotel, restoran, supermarket, travel biro, dan perusahaan 

pengangkutan.22 

4. Acquirer atau pengelola. 

  Pengelola adalah pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit, 

terutama dalam hal penagihan dan pembayaran yang terjadi antara penjual dan 

penerbit. Dalam hal ini, penerbit dapat juga sekaligus sebagai pengelola atau hanya 

sebagai penerbit. Pengelola melaksanakan penagihan kepada penerbit berdasarkan 

catatan penjual yang diberikan kepada pengelola. Selanjutnya, hasil penagihan dari 

penerbit diserahkan kepada penjual. Atas jasa tersebut, pengelola memperoleh komisi 

(fee).23 

5. Mekanisme Kerja Kartu Kredit 

Gambar 4: Mekanisme Kartu Kredit. 

 

a. Nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu 

(card holder) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang 

telah dibuat oleh bank pembuat kartu (credit center) 

b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' 

setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon 

nasabah. 

c. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan 

transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah 

 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit 

tersebut sebagai bukti transaksi. 

d. Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga 

pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu. 

e. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-

biaya lainnya. 

f. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu 

bersarkan bukti pembelian samapai pada batas tertentu sebagaimana 

kesepakatan dalam perjanjian. 

g. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai 

pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, 

maka pemegang kartu akan dikenakan bunga dan denda.24 

F. Kartu kredit syariah. 

1. Definisi. 

Kartu kredit syariah, yaitu kartu yang pemegangya harus melunasi kredit 

sekaligus dan tanpa bunga setelah berlalu waktu yang disepakati, biasanya berkisar 

antara 30 – 60 hari. Apabila nasabah menggunakannya untuk membayar belanja 

seharga 1 juta rupiah maka pihak bank menagih harga yang sama setelah berlalu 40 

hari. Contoh kartu jenis ini: kartu kredit American Express dan kartu Visa serta 

Master card yang diterbitkan oleh bank syariah. 

Secara istilah, Al-Majma' al-Fiqhiy al-lslamiy edisi 7 tahun 1412 H dan 1992 

M halaman 717 mendefinisikan kartu kredit islami (KKI) sebagai berikut: 

 من يمكنه  بينهما، عقد على بناء اعتباري  أو طبيعي  لشخص مصدره  يعطيه مستند  هي 

 المصدر لتزاما لتضمنه حاالً، الثمن دفع دون المستند، يعتمد ممن الخدمات أو السلع شراء

 .بالدفع

 
24 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 305. 
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 “Adalah sejenis kartu yang diberikan oleh pihak penerbit untuk orang secara 

individu atau badan hukum sesuai dengan kesepakatan tertentu, dengan kartu 

tersebut memungkinkannya untuk membeli barang-barang dan jasa dari pihak.yang 

menerima penggunaan kartu itu tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada 

komitmen bahwa pihak penerbit kartu akan membayarnya.25 

Sebagai salah satu alat pembayaran, kartu kredit adalah bentuk baru dalam 

perjalanan sejarah sistem pembayaran dan transaksi perdagangan suatu perekonomian 

modern. Kartu kredit memiliki banyak keunggulan yang menyebabkannya menjadi 

primadona masyarakat dalam memilih alat pembayaran terutama bagi kalangan 

menengah ke atas. Hal ini juga menjadi alasan perusahaan perbankan berkompetisi 

dalam merebut pasar kartu kredit kerena banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan 

dari penerbitan kartu tersebut. Oleh karena itu, kita sering jumpai penawaran 

pembuatan kartu kredit di berbagai pusat perbelanjaan dengan persyaratan yang 

sangat mudah seperti menyerahkan fotokopy KTP atau KK dan slip gaji, kartu kredit 

siap untuk diterima.  

Fenomena pesatnya perkembangan kartu kredit dengan berbagai fasilitas 

kemudahan yang ada di dalamnya, telah pula mendorong bank syariah atau lembaga 

keuangan islami lainnya mencoba untuk ikut menerbitkan kartu kredit islami (islamic 

credit card). Bank Berhard Malaysia adalah pelopor kartu kredit islami pertama di 

dunia dengan meluncurkan Al Taslif Credit Card pada tahun 1996. Di Timur Tengah, 

sebagai pengguna kartu kredit terbanyak, kartu kredit islami dalam lima tahun sejak 

kelahirannya telah mencapai pertumbuhan 26 % dengan total transaksi 34,7 juta US 

dollar. Di Arab Saudi sendiri pertumbuhannya bahkan sampai mencapai 40 %.26 

Kartu kredit islami (KKI) tidak jauh berbeda dengan kartu kredit 

konvensional. Perbedaan mendasar biasanya terletak pada tidak digunakannya bunga 

dalam mekanisme operasional. Oleh sebab itu penerbitan kartu kredit islami 

menggunakan skim yang sesuai dengan syariah. Perbandingannya seperti pada tabel 

berikut: 

 
25 Al-Majma' al-Fiqhiy al-lslamiy edisi 7 tahun 1412 H/1992 M, h. 717. 
26 Syafii Antonio dalam Majalah Modal Edisi No. 8, 1 Juni 2003, h. 9. 
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Tabel 6: Perbandingan Kartu Kredit Syari’ah dengan Konvensional. 

Method KKB Fix&Pay Easy Pay KKI 

Repayment Minimum % 

from billing 

Fixed montly 

Payment 

Fixed 

installment per 

transaction 

Fixed 

installment per 

transaction 

Credit Line Nominal 

ammount 

Minimal 

payment X 

Nominal 

ammount 

Nominal 

amount 

Interest Counted from 

posting date 

Counted from 

posting date 

Installment of 

interest and 

principle pre 

determine 

Installment of 

selling price 

goods or 

services 

Fee - Annual fee 

- Interest from 

O/S 

- Late charge 

- Over limit 

charge 

- Annual fee 

- Interest from 

min montly 

payment 

- Late charge 

Over limit 

charge 

- Annual fee 

- Interest from 

easy pay 

transaction if 

late payment 

outomatically 

it switch to 

regular credit 

card 

- Over limit 

charge 

- Annual fee 

- Ribhi and 

ujrah from 

transaction 

- Late charge 

- Over limit 

charge 

Sumber : Karim Business Consulting, dalam Modal, 1 Juni 2003:11 
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Penggunaan kartu kredit islami sama dengan kartu kredit konvensional, yaitu 

untuk transaksi pembelian atas suatu barang dan jasa. Penggunaan kartu kredit islami 

untuk transaksi barang biasanya menggunakan akad murabahah, sedangkan dalam 

transaksi jasa, maka akad yang digunakan adalah ijarah. Selain itu, penggunaan kartu 

kredit syari’ah haruslah pada transaksi barang dan jasa yang jelas kehalalannya, tidak 

seperti kartu konvensional yang penggunaannya tergantung keinginan pemegang 

kartu tanpa membatasi pada yang halal saja. 

2. Hukum 

Kartu ini hukumnya mubah bila terpenuhi 2 syarat;  

a. Tidak dicantumkan dalam akad persyaratan membayar denda 

keterlambatan pelunasan oleh pemegang kartu kepada bank penerbit, 

karena persyaratan ini adalah riba. 

b. Pemegang kartu tidak boleh menggunakannya untuk penarikan uang 

tunai bila bank penerbit memunggut biaya penarikan berdasarkan rasio 

dari setiap proses penarikan begitu juga bila bank penerbit menarik 

potongan biaya melebihi biaya pokok administrasi proses penarikan. 

Bila kedua syarat di atas terpenuhi maka hukum menggunakan kartu ini 

mubah, adapun komisi yang dipungut bank dari penjual dalam istilah syariah dikenal 

dengan ujrah samsarah (komisi perantara). Ujrah samsarah hukumnya mubah, baik 

potongannya tetap maupun berdasarkan rasio harga penjualan. 

Penarikan uang tunai melalui kartu kredit, secara syariah merupakan kredit 

yang diberikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu. Berdasarkan hal ini, bank 

dilarang mengambil laba dari kredit karena ini termasuk riba. Tetapi bank boleh 

memungut biaya seukuran biaya pokok administrasi yang ditanggungnya untuk 

melangsungkan proses penarikan tanpa memungut laba, misalnya bank memungut 

biaya pengiriman dan penerimaan data, biaya perawatan mesin ATM dan sebagainya. 

Kemudian bank menetapkan harga pokok administrasi dan membebankannya kepada 
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nasabah. Jika ditaksir biaya pokoknya sebanyak 20 ribu rupiah, maka bank boleh 

menarik biaya administrasi sebesar 20 ribu rupiah. Bank tidak boleh memungut lebih 

dari itu, juga tidak boleh menetapkan biaya administrasi dengan cara rasio dari 

jumlah yang ditarik, seperti 1% dari dana yang ditarik. Dengan demikian biaya 

penarikan uang tunai haruslah tetap dan hanya biaya pokok administrasi.  

Pada umumnya, proses yang berlaku pada bank dewasa ini tidak memenuhi 

persyaratan di atas, karena bank menarik biaya berdasarkan rasio dari jumlah uang 

yang ditarik atau memunggut biaya potongan melebihi biaya pokok administrasi. 

Maka sebelum menggunakan kartu kredit untuk menarik uang tunai, nasabah wajib 

membaca kesepakatan saat mengisi formulir permohonan penerbitan kartu. Jika 

dalam kesepakatan tercantum bahwa biaya penarikan uang tunai jumlahnya tetap 

sebesar biaya pokok administrasi maka hukum menggunakannya mubah. Dan jika 

tidak tercantum hal tersebut, hukum menggunakannya untuk menarik uang tunai 

adalah haram. 

Menggunakan kartu jenis ini untuk membeli emas hukumnya mubah karena 

bank penerbit langsung mentransfer uang tagihan belanja ke rekening penjual, dan 

pembukuan uang ke dalam rekening dianggap serah terima tunai sekalipun fisik uang 

belum diterima. Juga karena penjual yang menerima faktur pembayaran yang telah 

dibubuhi tanda tangan pembeli berarti sama saja dengan menerima jumlah uang yang 

tertera, hal ini sama saja dengan cek terjamin bahkan lebih kuat, karena wajib dibayar 

tatkala syarat-syarat terpenuhi. 

 

3. Mekanisme Kerja Kartu Kredit Syari’ah 

Sistem kerja kartu islami mulai dari permohonan penerbitan, transaksi 

pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar 

dijelaskan pada gambar berikut: 
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Gambar 5: Mekanisme Kartu Kredit Syari’ah. 

 

Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Islami. 

a. Nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu 

(card holder) dengan Memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang 

telah dibuat oleh bank syariah (credit center). Pada tahap ini terjadi wa'ad 

(janji) dari bank syariah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, 

sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli. 

b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' 

setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon 

nasabah, terjadilah akad jual beli. 

c. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan 

transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah 

mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan Islamic card 

tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai 

wakalah dari bank untuk menggunakan Islamic card dalam transaksi 

pembelian barang. 

d. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah 

pemegang. Dari  penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan ribhi 

atau sejumlah margin. 

e. Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga 

pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu. 
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f. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan 

biaya7biaya lainnya. 

g. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu 

bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana 

kesepakatan dalam perjanjian. 

h. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di 

dalamnya sudah termasuh ribhi, sampai pada batas waktu yang telah 

ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan 

dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad 27 

4. Ketentuan –ketentuan dalam kartu kredit syariah. 

Sesuai dengan ketentuan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006,28 akad- akad muamalah yang 

digunakan dalam transaksi kartu kredit adalah: 

a. Ketentuan akad. 

1) Kafalah. Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu 

terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari 

transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant dan atau penarikan 

uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian 

Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah). 

2) Qard. Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (muqridh) kepada 

Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari Bank atau 

ATM Bank penerbit kartu. 

 
27 Arif Pujiyono, “Islamic Credit Card: Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam 

Kontemporer.” Dinamika Pembangunan Vol 2 No 1 (Jun 2005), h.  66 – 77. 
28 Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia, Himpunan fatwa DSN-MUI Jilid 2, Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, Jakarta. 

CV Gaung Persada, 2006. 
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3) Ijarah. Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan 

pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu 

dikenakan Membership Fee. 

4) Hiwalah. Pihak bank penerbit membayar semua tagihan dari pihak 

merchant sesuai dengan jumlah yang dihabiskan oleh pengguna. 

b. Ketentuan Fee. 

1) Iuran keanggotaan (membership fee), penerbit kartu berhak menerima 

iuran keanggotaan (rusum al-’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa 

keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin 

penggunaan fasilitas kartu. 

2) Merchant fee, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari 

harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas 

perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-

dayn).  

3) Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan 

uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan 

penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah 

penarikan.  

4) Fee Kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu 

atas pemberian Kafalah. 

Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad 

aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. 

c. Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card. 

1) Tidak menimbulkan riba.  

2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.  

3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara 

antara lain menetapkan pagu maksimal. 

4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk 

melunasi pada waktunya. 
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5) . Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. 

d. Ketentuan Ta‟widh dan Denda. 

1) Penerbit Kartu dapat mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan 

pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.  

2) Denda keterlambatan (late charge) Penerbit kartu dapat mengenakan 

denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai 

dana sosial. 

e. Ketentuan Penutup 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah atau melalui Pengadilan 

Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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BAB 7 

PEGADAIAN SYARI’AH 

 

A. Pengertian Gadai (Rahn) 

Gadai dalam bahasa Arab disebut rahn yang menurut bahasa berarti tetap, 

kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia disebut dengan barang 

jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam rahn merupakan sarana tolong 

menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.  

Di dalam fiqh definisi rahn dirumuskan dengan cara yang berbeda-beda antara 

lain: “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 

mengikat” sehingga yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat 

materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu, dan harta yang dijadikan 

agunan tersebut tidak harus diserahkan secara aktual melainkan juga bisa diserahkan 

secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu 

adalah sertifikatnya. Definisi lainnya adalah “Menjadikan materi (barang) sebagai 

jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang 

tidak bisa membayar utangnya itu. Menurut definisii atau pengertian ini barang yang 

bisa dijadikan agunan utang hanyalah harta yang bersifat materi, bukan harta yang 

bersifat manfaat. Adapun gadai konvensional adalah "Suatu hak yang diperoleh oleh 

seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak". Praktek rahn di 

Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Pegadaian Syariah.  

Dalam literatur fiqh, para ulama mendefinisikan rahn sebagai berikut: 

1. Ulama syafi’iyah mendefinisikannya “menjadikan suatu barang yang biasa 

dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak 

sanggup membayar utangnya. 

2. Ulama Hanabilah memberi definisi “Suatu benda yang dijadikan kepercayaan 

suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup 

membayar utangnya. 
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3. Ulama Malikiyah mendefinisikan “Sesuatu yang bernilai harta (Mutamawwal) 

yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap 

(mengikat).1 

Sementara beberapa tokoh Ekonomi Islam di Indonesia mendefinisikan rahn 

sebagai berikut: 

1. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi Rahn sebagai perjanjian menahan 

sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda 

bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga 

dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.2 

2. Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikannya “ menahan salah satu yaitu 

harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhum) atas 

utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki 

nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai 

(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya.3 

3. Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa Rahn yang 

dikemukakan oleh ulama Fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya 

utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan 

seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan 

perkembangan dan kemajuan ekonomi, Rahn tidak hanya berlaku antar 

pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan.4 

Dari beberapa pengertian gadai yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa 

gadai (rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam 

(rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima 

 
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid III (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 182. 
2 A.A. Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, (Bandung: Al-Ma’arif 1983),  

h. 50. 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan 1  (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001) h. 128. 
4 Abdul Ghofur Anshari, Gadai Syariah di Indonesia  (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2006), h. 103. 
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tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai 

dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu 

yang telah ditentukan.  

Pelaksanaan gadai syariah merupakan suatu upaya untuk menampung 

keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan transaksi kredit 

sesuai Syariat Islam. Dengan demikian Pegadaian Syariah memiliki perbedaan 

mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian 

konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan 

berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk 

bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya 

gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja. Keberadaan Pegadaian Syariah 

dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam 

pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, 

kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau 

pegadaian Syariah di bawah Perum Pegadaian mengusng moto “Mengatasi Masalah 

Sesuai Syariah”. Popularitas wacana ekonomi Syariah telah ikut mendorong lahirnya 

lembaga pegadaian syariah. 

B. Dasar Hukum Gadai. 

Melakukan transaksi gadai hukumnya adalah boleh baik di saat berdiam di 

rumah maupun di dalam keadaan musafir. hal ini di sepakati oleh para ulama.5 

Akad rahn diperbolehkan oleh syara’ dengan berbagai dalil Al-Qur’an ataupun 

Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma’ ulama’. Diantaranya firman Allah dalam 

Qs.Al-baqarah; 283 

 ◆  ◼⧫  ⬧◆ 
⬧  ⬧ 

❑  ⬧  →➔⧫ 
➔⧫ ⬧⬧  ☺➔⧫ 

 
5 Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, ”Hukum-Hukum Fiqih Islam” (Semarang: PT. Pustaka 

Rizki Putra, 1997), h. 362. 
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⧫◆⧫ ◆◆  ◆  
◆ ❑☺⬧ ◼  ⧫◆ 

☺⧫ ⬧ ◆ ⬧  
◆ ☺ ⧫❑➔☺➔⬧ ⧫     

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.6 

 

Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra. Berkata; 

ًعا ِمنٍ  َحِديدٍ  تََرىٍ ِمنٍ  يَه وِدي ٍ  إِلىٍَ أٍَ َجلٍ  َوَرَهنَه ٍ ِدر  َطعَاًمااش    أَنٍَّ النَّبِيٍَّ َصلَّى َللاَّ ٍ َعلَي هٍِ َوَسلَّمٍَ 

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan 

berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi 

kepadanya”. (HR Bukhari dan Muslim) 

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa syari’at tersebut diberlakukan bagi 

orang yang tidak bepergian dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw. terhadap orang 

Yahudi tersebut yang berada di madinah. Jika bepergian sebagaimana dikaitkan 

dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat 

tersebut. 

Di Indonesia, pegadaian pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901. 

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian beberapakali berubah status 

mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW 

(1928),Perusahaan Negara (1960),dan kembali ke perusahan jawatan 1969. baru 

sekitar tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan 

terbitnya PP103 tahun 2000, pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum dan 

masuk sebagai salah satu BUMN dalam lingkungan Dep. Keuangan RI. hingga 

sekarang. 

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 pasal 6, dijelaskan bahwa sifat 

usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan 

 
6 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Bumi Restu, 1974),  h. 49. 
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sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

Sedangkan isi pasal 7,dijabarkan:(1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

terutama golonganmenengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum 

gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.(2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap,praktek riba 

dan pinjaman tidak wajar.7 

C. Rukun dan Syarat Gadai. 

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur 

ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu : 

1. Shigat (lafadz ijab dan qabul); 

2. Orang yang berakad (rahin dan murtahin); 

3. Harta yang dijadikan marhun; dan 

4. Utang (marhum bih). 

Para pengikut mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya 

ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul 

(pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut 

Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka diperlukan 

qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun rahin, murtahin, marhun, 

dan marhun bih itu termasuk syarat-syarat rahn, bukan rukunnya.8 Sedangkan selain 

ulama Hanafiyah, rukun rahn adalah aqidain, marhun, marhun bih dan shigat.9  

Sedangkan syarat-syarat rahn sebagaimana disebutkan oleh  ulama fiqh adalah:  

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak 

hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup 

berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan 

antara yang baik baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan 

 
7 Sri Susilo, Y., dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat,  1999), h. 

156. 
8 Nasrun Haroen, Fiqh Mumalah, Cetakan Pertama (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000),  h. 

254. 
9 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 162. 
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syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, 

syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu 

membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang 

berkaitan dengan rahn.10 

2. Syarat sighat (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak 

boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, 

karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu 

dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, 

rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhun bih telah habis dan 

marhun bih belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang 1 (satu) bulan, 

mensyaratkan marhun itu boleh murtahin manfaatkan. Ulama Malikiyah, 

Syafi’iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang 

mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun 

apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya 

batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak 

sesuai dengan tabiat rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat 

yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya rahn itu, pihak murtahin 

minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat 

yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa marhun itu tidak boleh dijual 

ketika rahn itu jatuh tempo, dan rahin tidak mampu membayarnya.11 

3. Syarat  marhun bih, adalah: 

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin; 

b. Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu; 

c. Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu. 

4. Syarat marhun, adalah: 

a. Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih; 

 
10Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 107. 
11 Nasrun Haroen, Fiqh Mumalah, h. 255. 
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b. Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal); 

c. Marhun itu jelas dan tertentu; 

d. Marhun itu milik sah rahin; 

e. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain; 

f. Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam 

beberapa tempat; 

g. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.12 

Mengingat terbatasnya tempat penyimpanan di pegadaian syariah dan 

perlunya meminimalkan risiko yang akan ditanggung, serta memperhatikan peraturan 

yang berlaku, maka ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang yang 

tidak dapat digadaikan itu, antara lain: 

1. Surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya. 

2. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat 

ke tempat lainnya memerlukan izin. 

3. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun 

dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai.13 

D. Prinsip-prinsip Pegadaian Syari’ah. 

Dalam menjalankan operasionalnya, pegadaian syari’ah menerapkan beberapa 

prinsip di antaranya: 

1. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. 

2. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang 

diperdagangkan. 

3. Melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa sebagai 

penerimaan labanya, yang dengan pengenaan bagi hasil dan biaya jasa 

tersebut menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. 

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah 

semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang 

 
12 Ibid., h. 256. 
13 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 110. 



120 
 

membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk 

kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-

besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.14 

Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan 

multiguna. rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya 

memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan 

asuransi marhun, maka produk rahn ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan 

fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.  

Sedangkan rahn sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh 

bagi hasil dari usaha rahin yang dibiayainya.15  

Gadai pada prinsipnya merupakan kegiatan utang piutang yang murni 

berfungsi sosial. Namun, hal ini berlaku pada masa Rasulullah Saw, masih hidup. 

Rahn pada saat itu belum berupa sebuah lembaga keuangan formal seperti sekarang 

ini, sehingga aktivitas gadai hanya berlaku bagi perorangan. Jadi pada saat itu masih 

mungkin jika aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial dan rahin tidak berkewajiban 

memberikan tambahan apapun dalam pelunasan utangnya.16 

Dalam perkembangannya, gadai sudah menjadi lembaga keuangan formal 

yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari Pengadaian tersebut tentu 

sudah bersifat komersiil. Artinya Pegadaian harus memperoleh pendapatan guna 

menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga Pegadaian mewajibkan 

menambahkan sejumlah uang tertentu kepada nasabah sebagai imbalan jasa.17 

Minimal biaya itu dapat menutupi biaya operasional gadai. Gadai yang ada saat ini, 

dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan 

dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba, yang dilarang oleh syara’. Riba’ 

terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi 

 
14 Muhammad dan Solikhul Hadi, Pegadaian syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 63. 
15 Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.80. 
16 Muhammad dan Solikhul Hadi, Pegadaian syariah..., h. 61. 
17 Ibid., h. 62. 
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tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu 

membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai.18 Hal ini 

lebih sering disebut juga dengan ‘bunga gadai’, yang pembayarannya dilakukan 

setiap 15 (lima belas) hari sekali. Sebab apabila pembayarannya terlambat sehari saja, 

maka nasabah harus membayar 2 (dua) kali lipat dari kewajibannya, karena 

perhitungannya sehari sama dengan 15 hari. Hal ini jelas merugikan pihak nasabah, 

karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi hutangnya. 

Padahal biasanya orang yang menggadaikan barang itu untuk kebutuhan konsumtif. 

Namun, apabila tidak maka dilihat dari segi komersiil, pihak Pegadaian dirugikan, 

misalnya karena inflasi, atau pelunasan yang tidak tepat waktu, sementara barang 

jaminan tidak laku dijual.19 Karena itu aktivitas akad gadai dalam Islam, tidak 

dibenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang syara’, dan pihak yang 

terbebani merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus susah payah 

mengembalikan hutangnya, penggadai juga masih berkewajiban untuk membayar 

bunganya. 

Dana pinjaman dalam akad gadai adalah bagian dari faktor produksi dan 

memiliki potensi untuk berkembang dan menciptakan nilai, serta juga menciptakan 

adanya kerugian. Oleh karena itu, apabila menuntut adanya pengembalian yang pasti 

sebagai balasan uang (sebagai modal), maka yang demikian itu dapat dianggap bunga 

dan itu sama dengan riba’.20 

Sebuah transaksi dikatakan riba (bunga), jika di dalamnya terdapat 3 unsur 

berikut: 

1. Kelebihan dari pokok pinjaman; 

2. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran; dan 

 
18 A.A. Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai (Bandung: Al-Ma’arif,1983), 

h. 55. 
19 Ibid., h. 4. 
20 Muhammad Akram Khan, Ajaran Nabi Muliammad SAW tentang Ekonomi (Jakarta: PT Bank 

Muamalat Indonesia, 1996), h. 180. 
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3. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi.21 

Adapun praktik gadai konvensional yang diterapkan saat ini khususnya di 

Indonesia jika dilihat dalam Perspektif Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara 

dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dibolehkan dengan 

syarat rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian 

gadai. Praktik yang terjadi di gadai konvensional, pada dasarnya masih 

terdapat beberapa hal yang dipandang merusak dan menyalahi norma dan 

etika bisnis Islam, di antaranya adalah masih terdapatnya unsur riba’, yaitu 

yang berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga;  

2. Gadai yang berlaku saat ini masih terdapat satu di antara banyak unsur 

yang dilarang syara’, yaitu dalam upaya meraih keuntungan, gadai tersebut 

memungut sewa modal atau bunga; 

3. Unsur riba’ yang terdapat dalam aktivitas gadai saat ini sudah pada tingkat 

yang nyata, yaitu pada transaksi penetapan dan penarikan bunga dalam 

gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist; 

4. Penetapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk 

memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi 

kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengekploitasikan 

keuntungan yang besar, yang memberikan kemudaratan, sehingga 

penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.22  

Sedangkan dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih 

menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan 

biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 

operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba’ (bunga) 

dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah 

 
21 Afzalur Rahman, Ekonomic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, “Doktrin 

Ekonomi Islam” (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 85 
22 Muhammad dan Solikhul Hadi, Pegadaian syariah..., h. 65. 
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menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui 

akad qardhul hasan dan akad ijarah, akad rahn, akad mudharabah, akad ba’i 

muqayadah, dan akad musyarakah.  

Terlembaganya sistem gadai menjadi sebuah perusahaan bisnis tidak serta 

merta akan menghilangkan fungsi awal disyari’atkannya gadai. Dengan 

terlembaganya gadai, pegadaian mendapatkan penerimaan dari pihak rahin, berupa 

biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan 

pemeliharaan. Fungsi sosial pegadaian diperlukan guna membantu masyarakat yang 

membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-

hari, seperti dalam kasus Rasulullah Saw. yang menggadaikan baju besinya demi 

untuk mendapatkan bahan makanan. Apabila penggadai tidak mampu melunasi 

hutangnya, pihak pegadaian tidak akan merugi karena ada marhun, yang dapat 

dilelang.  

Menurut Akram Khan,23 dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

sosial akad yang lebih tepat untuk diterapkan adalah qardhul hasan. Pinjaman 

tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, 

kesehatan, dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk membantu 

meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). 

Dalam bentuk qardhul hasan ini, hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh 

tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan. Peminjam hanya menanggung 

biaya yang secara nyata terjadi, seperti, biaya administrasi, biaya penyimpanan dan 

dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentase. Peminjam pada waktu jatuh tempo 

tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian 

hutangnya. 

E. Akad-akad dalam Operasional Pegadaian Syari’ah. 

Dalam praktik rahn di pegadaian syari’ah, setidaknya ada tiga jenis akad 

muamalah diterapkan dalam operasionalnya. Ketiga akad tersebut adalah: 

 
23 Muhammad Akram Khan, Ajaran Nabi,.. h. 181-183. 
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1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai 

jaminan atas utang nasabah.  

2. Akad Ijarah. Yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barangnya sendri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi 

Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik 

nasabah yang telah melakukan akad 

3. Akad al-Qardul Hasan, akad ini diterapkan pada kasus nasabah yang 

menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, 

nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian 

(murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun). 

4. Akad al-Mudharabah. Akad ini diberlakukan untuk nasabah yang 

menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan 

investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi 

hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan 

kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.  

5. Akad Bai’ al-Muqayadah, sementara akad ini dilakukan jika rahin yang 

menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya 

dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa 

pembelian pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat 

dijamikankan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat 

dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan 

oleh rahin atau murtahin. Dengan demikian, murtahin akan memberikan 

barang yang sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan 
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mark-up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad 

berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.24 

F. Mekanisme Operasional Pegadaian Syari’ah. 

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada 

dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut: 

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah 

(rahn), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai 

oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya 

sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. 

2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa 

penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah 

(rahin). Demikan juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang 

yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu 

diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang 

keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang 

berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya 

memungut biaya penaksiran. 

3. Penitipan barang (ijarah), yaitu menyelenggarakan penitipan barang 

(ijarah) orangorang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian 

syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu 

lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh karena pegadaian syariah memiliki 

tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi 

mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, 

sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, 

pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan. 

4. Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang 

menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan 

 
24 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, jilid 2, (Yogyakarta Ekonisia, 2007), 

h. 164. 
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gerai emas yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai 

ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga 

masyarakat kalangan menengah ke atas.25 

Pada Akad Rahn, nasabah (rahin) menyepakati untuk menyimpan barangnya 

(marhun) kepada murtahin di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah (rahin) 

akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan 

penjagaan terhadap marhun.Pelaksanaan Akad Rahn ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Nasabah (rahin) mendatangi murtahin (kantor pegadaian) untukmeminta 

fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan 

kepada murtahin; 

2. Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang 

diberikan oleh nasabah (rahin) sebagai jaminan utangnya; 

3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan nasabah (rahin) 

akan melakukan akad; 

4. Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah 

marhun bih (pinjaman) yang dinginkan oleh nasabah(rahin) dimana 

jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang(di bawah nilai jaminan); 

5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, makapada saat 

melunasi marhun bih (pinjaman), maka nasabah (rahin) akan memberikan 

sejumlah ongkos kepada murtahin.26 

Apabila menggunakan Akad Rahn, maka nasabah (rahin) hanya berkewajiban 

untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan 

prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya 

administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut: 

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase; 

 
25 Sri Susilo, Y., dkk. Bank, h. 183. 
26 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi (Jakarta: 

Ekonosia, 2012), h. 185. 
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2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak 

diperlukan untuk terjadinya kontrak. 

Kategori marhun dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat 

dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa 

barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, 

tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi 

sosial. 

Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan 

oleh pihak nasabah (rahin) kepada mutarhin sebagai pengganti biaya administrasi 

yang dikeluarkan oleh mutarhin. Akad Ijarah merupakan penggunaan manfaat atau 

jasa penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut 

muajjir sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan mustajir. Sesuatu yang 

diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas 

jasa yang disebut dengan ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah (rahin) akan 

memberikan biaya kepada muajjir karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga 

dan dirawat oleh mutarhin.  

Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan rahin 

mempunyai ketentuan, yaitu: 

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase; 

2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak 

diperlukan untuk terjadinya kontrak; 

3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal. 

Setiap saat uang pinjaman (marhun bih) dan pengambilan barang gadaian di 

kantor pegadaian syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya 

jangka waktu akad (jatuh tempo).  

Proses pengembalian pinjaman (marhun bih) sampai penerimaan barang 

jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai 

tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain; 
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1. Nasabah (rahin) membayar pokok pinjaman (marhun bih) di kantor 

pegadaian syariah, tempat Nasabah (rahin) telah melakukan transaksi; 

2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (marhun bih), barang 

jaminan (marhun) yang dikuasai oleh mutarhin dikembalikan kepada 

nasabah (rahin) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; 

3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang 

jaminan (marhun) jika nasabah (rahin) tidak dapat memenuhi 

kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan 

(marhun) digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta 

biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut; 

4. Apabila harga jual barang jaminan (marhun) melebihi kewajiban nasabah 

(rahin) Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi 

pokok pinjaman (marhun bih) dan membayar jasa penyimpanan maka 

kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah (rahin) untuk membayar 

atau melunasinya; 

5. Nasabah (rahin) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi 

secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 (empat) 

bulan nasabah (rahin) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat 

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk 

masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika 

setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai (rahin) tidak dapat 

melunasinya kembali, maka barang gadai (marhun) akan dilelang atau 

dijual oleh murtahin. 

G. Hak dan Kewajiban para Pihak Gadai Syariah 

Dalam akad gadai, pihak rahin dan murtahin, memiliki  hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut adalah:27 

1. Hak dan Kewajiban Murtahin. 

 
27 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cetakan Keempat (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2000), h. 383. 
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a. Hak Pemegang Gadai. 

1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh 

tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang 

berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian 

untuk melunasi marhunbih dan sisanya dikembalikan kepada rahin; 

2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun; 

3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk 

menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai. 

b. Kewajiban Pemegang Gadai 

1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau 

merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalainnya; 

2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk 

kepentingan sendiri; dan 

3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin 

sebelum diadakan pelelangan marhun. 

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah 

a. Hak Pemberi Gadai 

1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah 

pemberi gadai melunasi marhun bih; 

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan 

hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin; 

3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun 

setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya; 

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah 

jelas menyalahgunakan marhun. 

b. Kewajiban Pemberi Gadai 
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1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah 

diterimannya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin; 

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun 

miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak 

dapat melunasi marhun bih kepada murtahin. 

H. Hukum memanfaatan Barang Gadai. 

1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan 

Mayoritas ulama fiqh mengharamkan penggadai untuk memanfaatkan barang 

yang digadaikannya. Sedangkan ulama selain Syafi’iyah membolehkannya selama 

tidak menimbulkan kerugian terhadap pemegang gadai.  

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak 

boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu 

pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang 

yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap 

dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan 

pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai 

pada dasarnya termasuk gadai/rahn. 

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan 

orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad 

menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang 

gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang 

menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang 

gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. 

Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya 

diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui 

dan tidak mempermasalahkannya. 

c. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan 

dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan 
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barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, 

menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai 

berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta 

izin kepada pemegang gadai.28 

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai. 

a. Menurut Ulama Syafi’i. 

Pendapat Syafi’i tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai 

sebagaimana tertuang dalam karya beliau Al-Umm :“Manfaat dari barang jaminan 

adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi 

yang menerima gadai”.29  

Orang yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah 

penggadai dan bukan penerima gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk 

mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun 

kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan sipemegang gadai.30 Ulama 

Syafi’iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan 

barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi’i, 

Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, “Tidak terlepas kepemilikan barang 

gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

risikonya.”31 Menurut Syafi’i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang 

jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang 

berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan 

penjagaan.  

b. Menurut Ulama Malikiyah 

 
28 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 172-173. 
29 Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i, al-Umm, Juz 3 (Beirut Libanon: Dar al-

Kutub Ijtima'iayah, tt,) h. 155.  
30Http://fatimaajja.blogspot.com/2012/07/study-komporatif-tentang-emanfaatan.html(diakses 

pada tanggal 27 Oktober 2016). 
31 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),  

h.267. 

http://fatimaajja.blogspot.com/2012/07/study-komporatif-tentang-emanfaatan.html(diakses
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Ulama Malikiyah memperbolehkan penerima gadai (murtahin) memanfaatkan 

barang gadai jika diizinkan oleh penggadai (rahin) atau disyaratkan ketika akad, dan 

barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan 

waktunya secara jelas.32 

c. Pendapat Ulama Hanafiyah 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai (murtahin) tidak boleh 

memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh 

memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari dari penggadai (rahin), dan 

menganggapnya sebagai riba.33 Namun menurut sebagian Hanafiyah, marhun boleh 

untuk diambil manfaatnya oleh penerima gadai (murtahin) apabila telah mendapat 

izin dari penggadai (rahin).34 Alasan mereka adalah hadis Rasulullah Saw: 

 

لٍ ٍٍقَالٍٍَقَالٍٍَه َري َرةٍٍَأَبِيٍَعنٍ  ه نٍ ٍَوَسلَّمٍٍََعلَي هٍٍِهللاٍَصلَّىٍهللاٍَرس و  بٍ ٍالرَّ ل و  بٍ ٍَمح  ك و   (البخارىٍرواه)ٍَمر 

Artinya : “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: 

barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya.” (HR. Bukhari)ز 

 

Selain dari hadis, mereka juga beralasan apabila marhun dibiarkan tidak 

dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin), maka berarti menghilangkan manfaat 

dari barang tersebut.  

d. Menurut Ulama Hanbali. 

Menurut ulama Hanabilah, jika marhun berupa hewan, penerima gadai 

(murtahin) boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya 

sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh penggadai (rahin). Adapun 

barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin penggadai 

(rahin). 

Ulama Hanbali mendasarkan pendapat mereka dengan hadis: 

 
32 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, h. 174. 

33 Ibid., h. 76-77. 

34 Mahmoud Syaltout, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih (Jakarta : Bulan Bintang, 

1973), hlm. 310. 
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رٍ   َكبٍ ٍاَلظَّه  نًاٍَكانٍٍَإِذٍٍَبِنَفَقَتِهٍٍِي ر  ه و  نًاٍَكانٍٍَإِذَاٍبِنَفَقَتِهٍٍِي ش َربٍ ٍالدَّر ٍٍَِولَبَنٍ ٍَمر  ه و  َكبٍ ٍالَِّذيٍَوَعلَى,ٍَمر  ٍيَر 

َربٍ   .النَّفَقَة ٍٍَويَش 

Artinya :“Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila 

digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila 

digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya 

hidupnya.”(HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi) 
 

I. Mekanisme Pelelangan Barang Gadai. 

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. 

yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka 

umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga 

yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan 

penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para 

peminat.35 

Sebagaimana dalam pegadaian konvensional, lelang juga diberlakukan di 

Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak 

Pegadaian Syariah apabila terdapat nasabah yang wanprestasi. Sebelum lelang 

dilakukan akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telpon; 

2. Memberikan surat peringatan secara tertulis; 

3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah 

datang ke Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan 

mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka 

mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan: 

a. Gadai ulang; 

b. Penambahan plafon; 

c. Mengangsur; 

d. Menjual sendiri obyek jaminan; 

 
35 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/Kmk.01/2000 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
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e. Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan 

melalui proses lelang.36 

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan 

penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi pinjamannya (marhun bih), maka 

akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (marhun). Proses 

pelelangan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 364 

sebagai berikut: 

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai 

untuk segera melunasi utangnya. 

2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai 

dijual paksa melalui lelang syariah. 

3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya 

menjadi kewajiban pemberi gadai.37 

Jadwal pelelangan barang gadai biasanya dilakukan sekali dalam sebulan. 

Proses dan tata cara lelang di Pegadaian Syariah pada dasarnya sama seperti lelang 

umum, penawar yang membeli dengan harga tertinggi berhak untuk membeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Tri Pudji Susilowati, Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah,  Tesis, Universitas 

Diponegoro, 2008, h. 95.   
37 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, h. 94. 
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