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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip

ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional.

Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuan

muslim maupun non-muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara

komersial dan formal belum lama terwujud.

Salah satu bank terbesar di negara-negara Arab, misalnya Bank Islam

Faisal di Sudan dan Mesir, pertama berdiri pada tahun 1977.1 Sementara di

kawasan Asia Tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad telah didirikan pada tahun

1983.2 Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI)

yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang

mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam, yang selanjutnya

disini disebut dengan bank syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan

masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1 Peraturan Bank

Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, termasuk unit usaha syariah dan

1Kamal Naser dan Luiz Montinho, “Strategic Marketing Management: The Case of
Islamic Banks,” artikel dalam International Journal of Bank Marketing Vol. 15 No.6, 1997, hlm.
23

2Sudin Haron, dkk., “Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers”,
artikel dalam International Journal of Bank Marketing, Vol 12 No.1, 1994, hlm. 13
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kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syari’ah”.

Terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah.

Pertama, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank

syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi atau dunia dan akhirat,

karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari’at Islam. Jika terjadi

perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan hukum Islam.3

Kedua, dari sisi struktur organisasi, Bank Syariah dapat memiliki struktur

yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah

bahwa bank syariah harus memilki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas

mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syari’ah Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalam struktur organisasi

bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang bersekala kecil

sekalipun, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat

Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006, tentang perubahan kegiatan usaha

bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang

3Ratno Sadriah, Teori-teori Bank Syariah, Surabaya: Kalam Cita, 2007, hlm. 28
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melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum

konvensional.

Dewasa ini, perbankan syariah semakin berkembang dalam memenuhi

kebutuhan umat muslim yang merupakan pemeluk terbesar agama Islam yang

dianut penduduk Indonesia. Sehingga untuk menjaga agar layanan yang diberikan

tidak bertentangan dengan syariat agama Islam maka diperlukan sebuah dewan

yang berfungsi sebagai pengawas perbankan syariah atau Dewan Pengawas

Syariah (DPS).

Jika dilihat dari fungsinya, DPS wajib memastikan dan mengawasi

kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap hukum-hukum syariah, serta yang

harus diperhatikan adalah dalam memenuhi persyaratan utama bagi anggota DPS

yaitu harus memiliki kemampuan di bidang muamalah, hukum ekonomi dan

perbankan.

Selain itu, penting bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

harus dimiliki adalah integritas dan kompetensinya. Integritas, karena setiap

anggota DPS harus memiliki akhlak dan moral yang baik serta memiliki

komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi, karena setiap anggota DPS harus memiliki pengetahuan dan

pengalaman di bidang syariah muamalah dan bidang perbankan dan bidang

keuangan secara umum.

Ketiga, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis

dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari’at Islam. Kehalalan

bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk
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dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak

langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi,

tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan

akhlak masyarakat.

Keempat, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan

perbankan (Corporate culture). Dalam hal etika, sifat shiddiq (jujur), amanah

(dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan tabligh (komunikatif,

ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan

syariah. Dalam hal reward and punishment yang berlaku dalam perbankan syariah

dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari’ah.4

Dengan demikian, perbankan konvensional didasarkan pada prinsip bunga

sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi atas dasar

prinsip-prinsip syari’ah. Dimana Prinsip syari’ah merupakan aturan dasar atau

pokok yang berdasarkan hukum Islam atau yang kemudian lazim dikenal dengan

bank syariah. Prinsip ini menjadi landasan dan acuan dalam mengatur hubungan

antara perbankan dan pihak-pihak lain serta di dalam usaha menghimpun dan

menyalurkan dana dan aktivitas perbankan syariah lainnya. Selain itu, dalam

operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha

sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan ketentuan syari’ah, peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan Bank Indonesia dan Dewan

Syariah Nasional.

4Ibid., hlm. 35
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Bank syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu

bentuk penyaluran dana yang paling banyak digunakan oleh bank syariah adalah

produk pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan jual beli amanah, dimana

penjual memiliki amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada

pembeli dengan sebenarnya. Artinya, penjual harus bersikap jujur dan berkata

dengan sebenarnya kepada pembeli tentang harga pokok barang yang akan dijual.

Dalam murabahah, penjual harus menjaga dirinya dari perbuatan khianat kepada

para pembeli, jika terdapat cacat pada barang, baik di tangan penjual ataupun

pembeli, barang tidak boleh dijual sehingga cacat tersebut dijelaskan secara jujur,

kalau terjadi tambahan pada barang yang dijual tidak boleh dijual secara

murabahah, karena tambahan tidak termasuk harga pokok. Karena dalam

murabahah yang dijelaskan hanya harga pokok bukan tambahan5.

Dalam prakteknya murabahah dituangkan dalam bentuk akad, pada

penyusunan akad tidak akan terlepas dari prinsip perjanjian syariah. Seiring

berkembangnya dunia bisnis ternyata juga diikuti dengan penggunaan model

kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku

bisnis melalui kontrak baku (standard contract). Dengan kontrak baku ini, bank-

bank syariah telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam

suatu kontrak akad pembiayaannya. Hal ini akan menimbulkan masalah yuridis

dalam penggunaan kontrak baku (standard contract) yaitu adanya kekuatan tidak

5. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor
Keuangan Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 86
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seimbang antara pihak bank dengan konsumen. Didalam suatu kontrak syariah

suatu akad harus memenuhi asas-asas perjanjian syariah. Ketika asas-asas

perjanjian syariah tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau

tidak sahnya akad yang dibuat.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan perjanjian baku

ialah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh

pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk

merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah

beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat,

waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang

diperjanjikan.Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian

tersebut tetapi klausul-klausulnya.6

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu

standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan

dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara

sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi

lemah. Kontrak baku menurut Munir Fuadi, seperti dikutip oleh Salim,7 adalah

suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak

tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk-

bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak

tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data

6Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009,
hlm. 74

7Salim, Op.cit., hlm. 148
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informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-

klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai

kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah

klausul-kalusul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga

biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.8 Sedangkan menurut Pareto, suatu

transaksi atau aturan adalah sah jika membuat keadaan seseorang menjadi lebih

baik dengan tidak seorangpun dibuat menjadi lebih buruk, sedangkan menurut

ukuran Kaldor-Hicks, suatu transaksi atau aturan sah itu adalah efisien jika

memberikan akibat bagi suatu keuntungan sosial. Maksudnya adalah membuat

keadaan seseorang menjadi lebih baik atau mengganti kerugian dalam keadaan

yang memperburuk.9

Menurut Treitel, “freedom of contract (kebebasan berkontrak) digunakan

untuk merujuk kepada dua azas umum (general principle). Azas umum yang

pertama mengemukakan bahwa “hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh

diperjanjikan oleh para pihak”. Azas tersebut tidak membebaskan berlakunya

syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam

atau tidak adil bagi satu pihak. Jadi ruang lingkup azas kebebasan berkontrak

meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin

mereka buat. Azas umum yang kedua bahwa “pada umumnya seseorang menurut

hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Intinya adalah

8Ibid.
9 Johanes Gunawan, dkk., Beberapa Hal tentang Itikad Baik dan Tanggung Jawab

Hukum, Bandung: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, t.t.,
hlm. 46
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bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk

menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.10

Istilah “kontrak” atau “perjanjian” dalam sistem hukum nasional memiliki

pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara

pengertian “contract” dan “overeenkomst”.11 Kontrak adalah suatu perjanjian

(tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban

untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.12

Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka

perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan

sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah contradictio in

terminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin

dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pihak kepadanya, yaitu untuk

setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak

mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud. Dengan akibat transasksi yang

diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Inilah yang terjadi dengan berlakunya

perjanjian baku di dunia bisnis pada saat ini.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan, bahwa keabsahan berlakunya

perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku

eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya

perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun

lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari

10Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm. 66
11Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Dunia Modern, Jakarta, PT Refika

Aditama, 2004, hlm. 43
12 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1984, hlm. 1
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kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa

perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan diterima masyarakat.13

Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam

proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana

langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat

akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga

sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank

selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan

bank yang merupakan perjanjian standar (standard contract).14

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang

perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak

seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian

pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para

pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh

pihak yang mempunyai posisi tawar (bargaining position) dalam hal ini adalah

pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau

menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (take it or leave it).

13Ibid., hlm. 79
14Az. Nasution, Az.,  “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No.

8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42”, Artikel pada Majalah Teropong: Media Hukum dan Keadilan,
Vol II, No. 8, Mei 2003, MaPPI-FH UI dan Kemitraan, 2003, hlm. 2
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Dalam mencantumkan klausula-klausula dalam perjanjian kredit/

pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank

selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan

dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.

Melihat substansi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai

ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan

tanggungjawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan

bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan

pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung,

maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku

usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan

konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, menyatakan tunduknya

konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan

dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, menyatakan bahwa



11

konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh

konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan

Undang-undang ini.15

Sekalipun klausula baku sudah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada

kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan

kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk

menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah

karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain adalah sebagai

berikut:

a. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan

adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian;

b. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan

perjanjian kredit/pembiayaan;

15Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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c. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;

d. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi

perjanjian.16

Dengan kerjasama yang baik antar dua belah pihak diharapkan perjanjian

standar yang dibuat sedikitnya akan diperoleh dua keinginan. Keinginan pertama;

perjanjian yang dibuat mampu memuaskan keinginan dari masing-masing pihak

yang melakukan kontrak, keinginan kedua; perjanjian standar tetap berada dalam

unsur-unsur syariat yang telah ditentukan.

Disisi lain dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah

memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme

transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum untuk

memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan

sebagainya.

Secara umum, terdapat dua bentuk kegiatan utama dalam operasional

perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam

kontrak murabahah hal yang harus dipenuhi tentang harga pokok harus dijelaskan

kepada para pihak, kenaikan harga dari modal sehingga tahu berapa keuntungan,

tidak boleh dilakukan terhadap harta riba17.

Akad Murabahah merupakan transaksi pembiayaan yang banyak

dilakukan di bank syariah sebagai suatu akad, maka ia harus menerapkan azas-

azas perjanjian syariah.

16H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005,
hlm. 38

17 Asyraf Wajai Dusuki (edt), Sistem Keuangan Islam , Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada, 2015. hlm. 243
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Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) azas

yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima azas itu adalah azas kebebasan

berkontrak (freedom of contract), azas konsensualisme (consensualism), azas

kepastian hukum (pacta sunt servanda), azas itikad baik (good faith) dan azas

kepribadian (personality).

Dalam hukum kontrak syariah, paling tidak terdapat 14 macam azas

perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam

penegakan hukum kontrak syariah tersebut. Azas-azas perjanjian itu adalah, Azas

ilahiah, azas konsensualitas, azas kebebasan berkontrak, azas kebolehan, azas

perjanjian itu mengikat, azas keseimbangan prestasi, azas keadilan, azas

persamaan, azas kejujuran, azas tertulis, azas kepastian hukum, azas iktikad baik,

azas kepribadian, dan azas k emanfaatan atau kemaslahatan.

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara

nasabah dengan lembaga keuangan perbankan syariah, sangat erat hubungannya,

bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi

masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha

perbankan sangat bergantung dangan nasabah, untuk dapat mempertahankan

kelangsungan usahanya.18

Menurut Husni Syazali dan Heni Sri, banyak pelaku usaha/pihak

perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen

serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan

sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak

18Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung:
Mandar Maju, 2000, hlm. 36
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mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak

mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin

sumber daya yang ada.19

Lemahnya posisi konsumen tersebut di sebabkan antara lain perangkat

hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-

undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi

kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum

(law enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas.

Disisi lain, cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat

profit-oriented dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan

konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam

konteks jangka panjang.

Bila diterapkan dengan semestinya, prinsip bagi hasil dan resiko dapat

menjadi daya tarik bagi peningkatan nasabah perbankan syariah. Di balik

perkembangan bank syariah yang secara kuantitas semakin berkembang, tetapi

dalam pelaksanaanya, prinsip dasar dalam kegiatan perbankan syariah yaitu

sistem bagi hasil kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara nasional pada tahun 2003 hanya

sebesar 20,3 % (persen) bila dibandingkan dengan pembiayaan murabahah (jual

beli) yang sebesar 71, 2 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 5,47 Trilyun.

19Ibid. hlm. 28
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Dari segi aset, jika pada tahun 2000 asset perbankan syariah baru mencapai 1,2

triliun, namun pada November 2004 meningkat menjadi 14 triliun. Demikian juga

dengan dana pihak ketiga (DPK) dari 669 miliar pada tahun 2000, kemudian

meningkat menjadi 10,4 triliun pada November 2004, atau 1,1 persen dari total

aset perbankan nasional yang mencapai 1.000 triliun rupiah.20

Bisnis perbankan tidak akan pernah terwujud baik tanpa regulasi yang

baik. Demikian pula dengan perbankan syariah, sangat ditentukan

perkembangannya oleh perkembangan hukum perbankan syariah. Hingga saat ini,

hukum perbankan syariah banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kumpulan Fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berdasarkan studi pendahuluan (preliminary research) yang penulis

lakukan, ditemukan beberapa fakta yang signifikan mengenai tema pokok

penelitian ini, terutama tentang keberadaan klausul perlindungan hukum dan

penyelesaian sengketa dalam akad murabahah, serta pengetahuan pihak bank21

dan nasabah22 tentang azas-azas akad syariah.

Dipilihnya bank syariah di Riau menjadi objek penelitian ini adalah karena

perkembangan bank syariah di Riau mulai berkembang pesat dengan semakin

20Kumpulan Artikel BNI Syariah, Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia,
Jakarta: AlKautsar Prima, 2006, hlm. 47

21Wawancara dengan pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Duri, tanggal 3 Juni 2015
22Wawancara dengan 5 orang nasabah Bank Mandiri Syariah cabang Duri, tanggal 4 Juni

2015
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menjamurnya bank-bank syariah dewasa ini. Selain itu, aspek biaya dan waktu

penelitian merupakan faktor signifikan bagi penulis memilih bank ini sebagai

objek penelitian, disebabkan penulis memang tinggal dan bekerja Provinsi Riau.

Masalahnya, apakah proses/tahapan negosiasi antara nasabah dengan bank

syariah, dalam akad murabahah telah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan

bagaimana azas proporsional dimuat secara eksplisit dan implisit dalam kontrak

pembiayaan syariah ? Dengan perkembangan jumlah nasabah yang meningkat

terus menerus tiap tahunnya, jelas Bank ini memiliki nasabah debitur pembiayaan

syariah yang meningkat pula jumlahnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi

nasabah bank Syariah di Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud menemukan

penerapan azas-azas akad syariah dalam akad Murabahah di bank-bank syariah

yang ada di Riau, baik pengaturan yang bersifat eksplisit maupun secara implisit,

yaitu penemuan hukum dengan cara interpretasi.

Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menilai tingkat pemahaman

dan penerapan azas-azas akad syariah antara para kontraktan (Bank syariah dan

nasabahnya) dalam akad perbankan syariah.

Selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis aspek

perlindungan hukum bagi nasabah dan Bank Syari’ah yang ada di Riau dalam

akad murabahah ditinjau dari Undang-undang Perlindungan nasabah
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B. Masalah Pokok

1. Bagaimana pelaksanaan azas-azas akad perjanjian syariah dalam akad

Murabahah pada bank syariah di Riau ?

2. Bagaimana penerapan prinsip musyawarah-mufakat dalam akad

Murabahah pada bank syariah di Riau ?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Nasabah dan Bank Syariah di

Riau ?

C. Penelitian Terdahulu (Prior Research)

Penelitian tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah telah banyak

dilakukan. Penelitian yang meninjau secara kritis transaksi Murabahah di Bank

Syariah dilakukan oleh  Anita Rahmawaty, yang menyimpulkan bahwa dalam

perbankan, barangkali memiliki label ’Syari’ah’ saja, tidaklah cukup untuk

menjadi suatu Bank syari’ah. Pertama-tama dan terutama, sebuah institusi

perbankan, entah itu dinamai ’Syari’ah’ atau tidak, perlu menjadi institusi yang

lebih manusiawi, mampu membuat orang memiliki akses kepada dana

berdasarkan syarat-syarat yang manusiawi, dan dengan biaya yang pantas. Selain

itu, tawaran konsep pricing dalam kontrak murabahah diharapkan dapat

mencerminkan nilai syari’ah dalam perbankan syari’ah. Oleh karena hadirnya

bank syari’ah di tengah-tengah kita diharapkan mampu memecahkan segala

problem ekonomi umat dengan payung Syari’ah. Demikian juga, perlu ada
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perbaikan dalam pelaksanaan murabahah, sehingga dapat mengangkat institusi

bank syariah menjadi lebih menarik masyarakat termasuk yang masih ragu-ragu.23

Chairuddin Syah Nasution melakukan penelitian tentang manajemen

kredit syariah di Bank Muamalat dengan memberikan argumen bahwa Lembaga

Keuangan Syariah atau bank Muamalat merupakan badan usaha yang bergerak

dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan

pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang

bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Hadist. Satu hal yang membedakan antara

bank Islam dengan bank konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang

menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia

perbankan, bagi mereka yang tidak menginginkan adanya unsur riba pada bunga.

Pendanaan dalam bentuk pemberian kredit pada pola bank Islam maupun lembaga

keuangan syariah, perlu mendapat perhatian yang serius. Kredit macet dapat

menyebabkan likuiditas, keamanan dan penerimaan bank menjadi rendah dan

bahkan dapat mendatangkan kerugian yang cukup. Dan kombinasi antara

manajemen bank umum dengan sistem keuangan syariah, dapat diterapkan

sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan (lenders boowers).

Karena itu, perlu dipersiapkan panduan pengelolaan risiko atau benchmarking

bagi bank-bank syari’ah di Indonesia dengan melakukan studi banding ke negara-

negara yang menjalankan sistem perbankan Islam. Hal ini sangat diperlukan

mengingat struktur aset dan kredit bank syari’ah berbeda dengan bank biasa.

23Anita Rahmawaty, Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam
Perbankan Syariah di Indonesia, Artikel, dimuat dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. 1
No.2 Desember 2007, hlm. 188-203
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Sementara Based Accord II yang digunakan sebagai acuan bank konvensional

tidak bisa digunakan begitu saja oleh bank syari’ah.24

Aspek hukum instrumen pasar modal Syariah pernah pula diteliti oleh

Yudi Hardeos,25 dengan mengajukan kesimpulan bahwa transaksi saham di pasar

modal banyak melangsungkan praktek yang dilarang dalam Islam, seperti praktek

riba yang terdapat dalam jenis saham preferen; unsur gharar, najasy, dan maisir

dalam transaksi short selling, cornering, margin trading, insider trading; transaksi

yang berorientasi pada capital gain semata; dan unsur spekulasi yang sangat

dominan dalam permainan saham di pasar sekunder. Aspek hukum transaksi

saham yang ideal menurut hukum ekonomi syariah, antara lain dengan

menghindari adanya unsur spekulasi, eksploitasi, monopoli, maisir, garar, riba,

dan core bisnis yang haram; meminimalisir dampak keterlibatan unsur-unsur

tersebut dengan cleansing or purifying process; informasi yang transparan

(disclosure) dan tidak manipulatif oleh emiten; penetapan minimum holding

period bagi pemegang saham; serta fasilitasi komunikasi langsung antara emiten

dan calon investor.

Mengenai perlindungan hukum bagi Nasabah bank di Bank Jateng Cabang

Sukoharjo, diteliti oleh Mahardika Hasti Yuristha,26 dengan kesimpulan bahwa

hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dan bank dapat terwujud dari suatu

24 Choirudin Syah Nasution, “Manajemen Kredit Syariah bank Muamalat”, Artikel
dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Islam, volume 7 No.3, September 2003, hlm. 80-98

25 Yudi Hardeos, Aspek Hukum Instrumen Pasar Modal (Studi Kritis terhadap
Tarnsaksi Saham di Pasar Modal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Tesis S2, Magister
Studi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

26 Mahardika Hasti Yuristha, Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam
Perjanjian Kredit pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo, Tesis S2, Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
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perjanjian kredit yang berisi klausula baku yang disebut standard contract yang

isi, bentuk serta penutupnya telah distandarisasi/dibakukan secara sepihak oleh

pelaku usaha, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi

nasabah bank. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian

kredit Bank Jateng Cabang Sukoharjo yaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi

perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka

kepentingan pihak bank akan semakin terlindungi. Kemudian dari sisi nasabah,

Bank Jateng berupaya untuk melindungi nasabah dari klausula baku dengan cara

menjelaskan isi perjanjian kredit, memberi kesempatan untuk membaca dan

bertanya, memberi kesempatan untuk merubah perjanjian kredit dengan perjanjian

tambahan (addendum). Dengan demikian Bank Jateng Cabang Sukoharjo

berupaya sebaik mungkin memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap

perjanjian kredit, meliputi perlindungan pada saat perumusan dan pembuatan

perjanjian kredit, perlindungan dari isi perjanjian dan perlindungan terhadap

pelaksanaan perjanjian yang berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Sehingga

dengan adanya perlindungan tersebut nasabah dapat memenuhi prestasi suatu

perjanjian kredit dengan baik dan lancar kepada Bank Jateng Cabang Sukoharjo.

A.Chairul Hadi mengungkapkan dalam artikelnya mengenai problematika

dan solusi sistem bagi hasil (mudhârabah) dalam skema pembiayaan di bank

syariah. Bank syariah pada awalnya dikonstruksi sebagai bank non ribawî dengan

sistem bagi hasil (profit and loss sharing) di semua mekanisme operasionalnya.

Namun, pada perkembangannya dalam memenuhi fungsi perbankan sebagai

lembaga perantara (finansial intermediary), semua jenis usaha yang dilegalkan
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hukum syar’î yang berbasis non-bagi hasil seperti perdagangan, sewa-menyewa,

dan jasa lainnya menjadi produk bank syariah. Persoalannya, ternyata produk bagi

hasil ini belum menjadi bisnis utama bank syariah. Padahal, secara teoretis produk

pembiayaan dengan skema bagi hasil ini dapat lebih menyejahterakan ekonomi

masyarakat. Artikel ini membahas tentang problematika dan solusi sistem bagi

hasil (mudhârabah) dalam skema pembiayaan di bank syariah. Dengan masih

tingginya biaya operasional perbankan syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan

usaha bersama para pimpinan bank syariah untuk terus mengefisienkan diri dan di

sini pentingnya diterapkannya secara utuh prinsip-prinsip ajaran Islam yang

mengharuskan kita berperilaku efektif dan efisien dan meningkatkan pelayanan

dengan baik. Sistem bagi hasil (mudhârabah) merupakan landasan investasi dan

karakteristik umum landasaran dasar operasional bank syariah dalam upanya

menghindari praktik ribawi. Tingginya risiko (high risk) dari calon pengelola

(mudhârib) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di

perbankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran

dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli

(murâbahah) dibandingkan penyertaan modal (mudhârabah). Adanya

batasnbatasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan

mudhârabah ini antara lain, keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan

berupa fixed asset dan menetapkan rasio maksimal bianya oprasional serta

pembagian keuntungan berdasarkan profit and loss sharing.27

27 A. Chairul Hadi, Problematika Pembayaran Mudharabah di Perbankan Syariah
Indonesia, Artikel dimuat dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol.1 No.2 Juli 2011
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Pada tahun 2008, Slamet Margono meneliti tentang pelaksanaan bagi hasil

bank syariah yang mencoba menjawab permasalahan mengenai bagaimana

ketentuan khusus tentang sistem bagi hasil pada bank syariah, bagaimana

pelaksanaan sistem bagi hasil pada BTN Syariah dan apa saja yang menjadi

hambatan-hambatannya, bagaimana pemecahannya. Dari penelitian yang

dilakukan pada BTN Syariah Cabang Semarang ditemukan fakta di lapangan

dapat diuraikan dalam pembahasan yang dapat disimpulkan antara lain bahwa

sistem bagi hasil terdiri dari al-mudharabah dan al-musyarokah. Hambatan dalam

pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah bahwa sebagian umat Islam belum

mempunyai persepsi dan komitmen sebagai calon nasabah yang benar dan kuat.

Hal ini disebabkan karena baru adanya peraturan perundang-undangan sebagai

dasar hukum bank syariah serta kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah.

Oleh karena itu untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut maka

diperlukan adanya peningkatan kesadaran, pemahaman umat Islam, perlunya

peraturan perundang undangan sebagai dasar hukum bank syariah serta harus

ditingkatkan sosialisasi, publikasi dan advertensi kepada masyarakat melalui

berbagai media.28

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, maka penelitian ini

diarahkan untuk menjawab masalah-masalah pokok: Bagaimana urgensi azas-azas

akad syariah dalam akad murabahah di perbankan syariah di Riau dan bagaimana

pelaksanaan akad murabahah.

28Slamet Margono, Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syariah (Tinjuan Umum pada Bank
BTN Syariah Cabang Semarang), Tesis S2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2008
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D. Landasan Teori

Kehadiran hukum ditengah masyarakat merupakan upaya perlindungan

terhadap hak hak masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari orang

yang berkuasa. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi

keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang

sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat yang diaturnya. Hukum yang tidak

mencerminkan kultur dan kebutuhan masyarakat kemudian dipaksakan berlaku

atau sering disebut sebagai teori Fiksi dimana masyarakat dianggap tahu tentang

hukum hanya akan melahirkan hukum yang tidak efektif dan efisien karena tidak

dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai objek hukum.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang

berdampingan satu sama lain adalah:29

a. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan

b. sebagai sarana untuk melakukan social engineering.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar

menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah

ditentukan atau di harapkan. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula

terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial ini. Sedangkan fungsi hukum

sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah masyarakat) yakni

disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola pola kebiasaan dan

tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan

kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang

29Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Pemanfaatan Ilmu Hukum, Bandung:
Alumni, 1977, hlm.143
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tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru. Penggunaan hukum untuk

melakukan perubahan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan

konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Islam sebagai ajaran universal dan integral, telah mengatur segala aspek

kehidupan manusia, baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan,

keamanan, maupun bidang ekonomi dan keuangan. Tujuan utama Syari’at

diturunkan adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemafsadatan

(kerusakan), Syari’at menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus

dilindungi oleh hukum, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sehingga

Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil

alamiin sebagaimana tercermin dalam surah Al-Anbiya ayat 107

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
Artinya;

“Tidaklah kami mengutus engkau, kecuali menjadi rahmat begi seru
sekalian alam” (QS. Al Anbiya’: 107).30

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam

dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara

simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di

Indonesia.

Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al

Qur’an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa

Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya

fatwa itu hanya mengikat, pertama bagi yang mengeluarkan atau yang

30 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya , Bandung, Diponegoro,  2011,
hlm 331.
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memfatwakannya, dan kedua mengikat bagi yang menerimanya atau yang

menundukkan diri atas fatwa itu.31

Karena sifat dan kekuatannya seperti itu, maka berlakunya belum secara

mutlak bagi seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari

Al Qur’an dan Sunnah, secara otomatis langsung mengikat bagi umat islam di

Indonesia. Hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan terbentuk

dari proses ijtihad merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki

kekuatan mengikat jika di akui, diterima, dan dilaksanakan oleh umat Islam sesuai

dengan tingkat kesadaran dan keimanannya. Sedangkan dasar hukum formal

merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivisasi atau formalisasi oleh

Negara melalui lembaga Legislatif dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang

memiliki otoritas terhadap Perbankan Indonesia.

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu.

BW (Burgerlijk Wetboek) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk

pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel

kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang

dalam bahasa Belanda berbunyi “Van verbintenissen die uit contract of

overeenkomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung oleh pendapat

banyak sarjana, antara lain : Hofmann dan J. Satrio,32 Soetojo Prawirohamidjojo

dan Marthalena Pohan,33 Mariam Darus Badrulzaman,34 Purwahid Patrik35 dan

31H.M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2007, hlm.134

32J.Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 19
33Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Surabaya: Bina

Ilmu, 1978, hlm. 84
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Tirtodiningrat36 yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam

pengertian yang sama.

Subekti menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit

daripada perjanjian/perikatan, karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/

perikatan yang tertulis37. Sedangkan Pothier membedakan contract dan

convention (pacte). Disebut convention yaitu perjanjian antara dua orang atau

lebih untuk menciptakan, menghapuskan atau merubah perikatan. Adapun

Contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.38

Argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian

disumbangkan oleh Peter Mahmud Marzuki dengan melakukan perbandingan

terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American39.

Sistematika Buku III tentang Verbintenissenrecht (hukum Perikatan) mengatur

mengenai overeenkomst yang kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia

berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris

Contract. Didalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada

Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa

perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (Vermogen).

Pengertian perjanjian ini mirip dengan contract pada konsep Anglo-American

yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American,

34Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang
Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, edisi II, Cet. I, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 89

35 Purwahid Patrik, Dasar-dasar hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994,
hlm. 45

36R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 72
37Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1
38Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Opcit hlm 84.
39Peter Mahmud Marzuki, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, artikel dalam Jurnal

Yuridika, Volume 18 No.3, Mei Tahun 2003, hlm. 195-196
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perjanjian yang bahasa Belanda-nya overeenkomst, dalam Bahasa Inggris disebut

agreement yang mempunyai pengertian lebih luas dari contract, karena mencakup

hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk agreement yang

berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait

dengan bisnis hanya disebut agreement.

Dengan mencermati pendapat-pendapat para ahli di atas, penulis memilih

pandangan yang menyamakan arti kontrak dengan perjanjian. Menurut penulis,

dalam prakteknya kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial,

misalnya perjanjian waralaba40, perjanjian sewa guna usaha41, kontrak

kerjasama42, perjanjian kerjasama43, kontrak kerja konstruksi44.

Rumusan tentang kontrak atau perjanjian dalam BW terdapat dalam Pasal

1313, yaitu “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 45

Setiawan46 menilai bahwa rumusan Pasal 1313 BW tersebut selain tidak

lengkap juga terlalu luas. Dinilai tidak lengkap karena hanya menyebutkan

persetujuan sepihak saja. Disebut sangat luas karena kata “perbuatan” mencakup

juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Karenanya, Setiawan

40Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba; lihat juga
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang
Ketentuan dan Tatacara Pendaftaran Usaha Waralaba

41Lihat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991
tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

42Lihat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak an Gas Bumi
43Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
44Lihat Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
45Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya

Paramita, 1980
46Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Bina Cipta, 1987, hlm. 49
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mengusulkan perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum,

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Polak menganggap bahwa suatu persetujuan tidak lain adalah suatu

perjanjian (afspraak) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.47 Sedangkan

Niewenhuis berpendapat bahwa perjanjian obligatoir (yang menciptakan

perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri

mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka.48

Buku III BW tentang Perikatan (van verbintenis) tidak mendefenisikan

tentang apa perikatan itu sendiri. Namun diawali dengan pasal 1233 BW

mengenai sumber-sumber perikatan, yaitu kontrak atau perjanjian dan undang-

undang. Dengan demikian kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua

dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan

perikatan.

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara

para pihak, yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi)

yang saling dipertukarkan oleh para pihak49. H.F.A. Vollmar, berpendapat bahwa

perikatan itu ada selama seseorang itu (debitor) harus melakukan sesuatu prestasi

yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, kalau perlu dengan bantuan

hakim50.

47Mashudi & Mohammad Chidir Ali, Bab-bab Hukum Perikatan, Bandung: Mandar
Maju, 1995, hlm. 56

48J.H. Niewenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Terjemahan Djasadin Saragih),
Surabaya: t.p., 1985, hlm. 1

49C. Asser, Pengkajian Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Dian Rakyat, 1991, hlm.5
50Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang... Op.cit., hlm.1
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Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat 4 (empat) unsur perikatan, yaitu :

a. Hubungan hukum, artinya  perikatan  yang  dimaksud  disini  adalah bentuk

hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;

b. Bersifat harta  kekayaan, artinya  sesuai  dengan  tempat  pengaturan

perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta

Kekayaan (Vermogensrecht), maka hubungan yang terjalin antar para pihak

tersebut berorientasi pada harta kekayaan;

c. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak

sebagai subyek hukum;

d. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban

(prestasi) kepada para pihaknya (prestasi - kontra prestasi), yang pada kondisi

tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan

menggunakan alat negara.” 51

Keadilan sejak dulu hingga kini selalu diperdebatkan. Robert Reiner

pernah menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu ‘essencially

contested concept’. Pemahaman yang tepat tentang apa itu ‘keadilan’ memang

rumit dan abstrak, terutama bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang

beragam.52 Sedangkan Plato mengganggap keadilan sebagai bagian dari virtue

(kebajikan),53 dan Cicero hanya menilai seseorang sebagai “baik” dilihat dari

51AgusYudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hlm. 18

52Robert Reiner, “Justice”, dalam James Penner et.al. (editors), Introduction to
Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials), London: Butterworths, 2002,
hlm. 719

53Burhanudin Salam, Etika Sosial, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 117
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perilaku keadilannya. Menurutnya, ada tiga kebajikan moral yaitu: keadilan,

pengendalian diri dan sopan santun.54

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “justice consists in

treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their

inequality.” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak

sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.55 Berangkat dari

pendapat Aristoteles tersebut, dalam teori modern dikenal pandangan bahwa

hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi

ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.

John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, dan John Rawls merupakan

sejumlah pemikir yang memperdebatkan hakikat keadilan dalam kontrak. Secara

umum, para penulis tersebut menyadari masyarakat bisnis tidak akan berjalan

tanpa kontrak dan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Tanpa adanya

kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak

lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing

individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya memungkinkan terjadinya

transaksi.56

John Rawls mengemukakan teori keadilan yang mengkritik teori-teori

John Locke, Rosseau, dan Immanuel Kant karena ketiganya cenderung bersifat

utilitarianisme dan instuisionisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dikenal

sebagai pencetus dan pengembang utilitarianisme yang kemudian juga dikritik

54E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 90-91
55O. Notohamidjojo, Masalah Keadilan, Semarang: Tirta Amerta, 1971, hlm. 7
56Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008, hlm. 40
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oleh Robert Nozick dan Ronald Dworkin.57 Jika Rawls menyebut utilitarianisme

sebagai pandangan yang menilai baik buruknya tindakan manusia secara moral

sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi

manusia, maka Dworkin menyebutnya sebagai teori “goal-based theory” dan

menganggapnya telah gagal dalam menjamin keadilan sosial karena lebih

mendahulukan azas manfaat daripada azas hak, dan karenanya utilitarianisme

tidak tepat dijadikan basis bagi konsep keadilan.58

Utilitarianisme cenderung menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang

adalah sama. Kepuasan yang umumnya dipahami dalam arti kepuasaan material,

diangkat menjadi ukuran yang dianggap valid dan mengikat. Sehingga seolah-olah

kepuasan tidak pernah dapat dikalkulasi secara matematis. Padahal dari aspek

moral, dengan lebih mengutamakan azas manfaat dan mengesampingkan azas

hak, tampaknya utilitarianisme mempunyai tujuan baik, yakni berupaya melalui

pendekatan teologis, menjembatani jurang antara prinsip hak dan prinsip manfaat,

namun dalam praktiknya paham ini gagal memainkan peranannya. Beberapa

kritikus menilai utilitarianise tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan

moral: hak dan keadilan.59

Rawls menulis bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu atau

beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi

masyarakat secara keseluruhan. Ia beranggapan sikap tersebut bertentangan

57Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls),
Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 21

58Raymond Wacks, Jurisprudence, London: Blackstone Press Limited, 1995, hlm. 191
59Manuel G. Velasquez, Etika Bisnis : Konsep dan Kasus, (alih bahasa: Ana

Purwaningsih), Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hlm. 77
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dengan keadilan yang menghendaki prinsip kebebasan yang sama bagi semua

orang. Keputusan sosial yang berkonsekuensi bagi semua anggota masyarakat

harus dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat.60

Salah satu ajaran Al-Quran yang paling penting dalam masalah

pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan

janji, serta memenuhi semua kewajiban. Al-Quran juga mengingatkan bahwa

setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan

dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana terdapat dalam

Surah Al-Isra’ ayat 34.

ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد  َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْليَ  ُلَغ َأُشدَّ ِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى يـَبـْ
َكاَن َمْسُئوًال 

Artinya :

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji;
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S. Al-
Isra’:34)61.

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran menginginkan keadilan

terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

Kepercayaan konsumen memainkan peranan yang vital dalam

perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa semua pelaku

bisnis besar melakukan segala daya upaya untuk membangun kepercayaan

konsumen. Al-Quran berulangkali menekankan perlunya hal tersebut, melalui

ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur

60Andrea Ata Ujan, Op.cit., hlm. 18
61 Departemen Agama RI, Op Cit hlm 285.
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dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja

yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi yang pahit dan getir dari

Allah SWT.

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah

modal. Modal dalam pengertian ekonomi Syariah bukan hanya uang, tetapi

meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan

kesempatan.

Menurut Merza Gamal, berbagai macam bentuk akad muamalah terdapat

dalam Ekonomi Syariah guna membangun sebuah usaha, yakni antara lain

sebagaimana yang dipaparkan secara singkat berikut ini:

a. Al-Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha), adalah akad kerjasama antara

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-Musyarakah dalam

aplikasi lembaga keuangan Syariah dapat berbentuk:

- Pembiayaan Proyek, yaitu pelaku usaha dan Lembaga Keuangan

Syariah (selaku pemodal) sama-sama menyediakan dana untuk

membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah

mengembalikan dana yang digunakan beserta bagi hasil yang telah

disepakati di awal perjanjian (ijab-kabul);

- Modal Ventura, yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga

keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga
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keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya

kepada pemegang saham perusahaan.

b. Al-Mudharabah (Kerjasama Mitra Usaha dan Investasi), adalah akad

kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak. Aplikasi Al-Mudharabah dalam

pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah adalah berbentuk:

- Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

- Investasi Khusus, disebut juga “mudharabah muqayyadah”, adalah

pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah

penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah

ditetapkan oleh nasabah investor (shahibul maal).

c. Al-Murabahah (Jual Beli dengan Pembayaran Tangguh), adalah jual-beli

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

dengan ketentuan penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli

dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya.

Dalam transaksi Al-Murabahah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

- Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;

- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan;

- Kontrak harus bebas dari riba;
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- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang

setelah pembelian;

- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian.

- Aplikasi Al-Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk

pembiayaan pembelian barang-barang investasi. Al-Murabahah adalah

kontrak untuk sekali akad (one short deal), sehingga kurang tepat jika

digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

d. Bai’ As-Salam (Pesanan  Barang  dengan  Pembayaran dimuka), berarti

pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan

diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum

barang diterima. Dalam transaksi Bai’ as Salam harus memenuhi 5 (lima)

rukun yang mensyaratkan harus ada pembeli, penjual, modal (uang),

barang, dan ucapan (sighat). Bai’ as Salam berbeda dengan ijon, sebab

pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan

spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si

tengkulak yang mempunyai posisi lebih kuat. Aplikasi Bai’ as Salam pada

Lembaga Keuangan Syariah biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi

petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Lembaga

Keuangan dapat menjual kembali barang yang dibeli kepada pembeli

kedua, misalnya kepada Bulog, Pedagang Pasar Induk, atau Grosir.

Penjualan kembali kepada pembeli kedua ini dikenal dengan istilah

“Salam Paralel”.
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Berkaitan dengan manfaat sosial, keadilan harus dipahami dalam arti

bahwa keuntungan sosial juga harus dibukakan peluangnya bagi orang-orang yang

kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya, dan bukan hanya milik

orang-orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja. Tetapi,

“The different principle” tidak menuntut manfaat yang sama (equal benefits) bagi

semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (reciprocal

benefits).62 Misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai

daripada pekerja yang tidak terampil. Disini keadilan sebagai fairness sangat

menekankan azas Resiprositas namun tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan

objektif di antara anggota masyarakat. Jadi, prosedur yang adil untuk menjamin

hasil yang adil pula.

Teori keadilan “The different principle” yang diusulkan Rawls kemudian

dikritik karena membuka peluang intervensi pemerintah untuk melanggar hak

seseorang. Prinsip ini juga mengorbankan usaha dan kegigihan orang dalam

mencapai taraf kesejahteraan tertentu, justeru dikesampingkan demi kepentingan

mereka yang tidak beruntung. Walau begitu, menurut pendukungnya, teori

keadilan Rawls memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya.

Dinamika hukum kontrak saat ini semakin menipiskan tabir pemisah

antara dua sistem hukum besar, yaitu common law dan civil law. Hukum kontrak

saat ini mengadopsi azas-azas universal yang dikembangkan dalam praktik

kebiasaan komersial internasional (lex mercatorial).63

62Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence,
London: ELBS, 1985, hal. 414 dan 429

63Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan
Penyelesaian Bisnis Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.1-16
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Proses harmonisasi hukum kontrak dipacu pula oleh adanya PICC

(Principles of International Commercial Contrats) atau dikenal juga dengan

sebutan UNIDROIT Principles yang dikeluarkan oleh  UNCITRAL (United

Nation Conference on International Trade Law) dengan CISG (Contracts for the

International Sales of Goods). Kelompok kerja yang menyusun UNIDROIT

Principles terdiri dari para ahli yang mewakili sistem hukum besar dunia, yaitu

Rene David yang mewakili civil law, Clive Schmitthof  yang mewakili common

law, dan Tudor Popescu yang mewakili socialist system.64 Di Uni Eropa juga

telah dihasilkan Principles of Eurepean Contract law (PECL) yang diprakarsai

oleh Lando Commission. PECL ini mempunyai banyak kesamaan dengan

UNIDROIT Principles, meskipun keberlakuannya masih tergantung pada

penerimaan negara-negara anggota.

Mengenai pengertian Azas atau Prinsip, Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengartikannya secara leksikal sebagai kebenaran atau sesuatu yang menjadi

dasar tumpuan berpikir atau bertindak, dan sebagainya.65

Menurut Bellefroid, Azas Hukum Umum adalah norma dasar yang

dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal

dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi azas hukum umum merupakan

kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.66

64Dalam kata pengantar The Governing Council of UNIDROIT. Periksa UPICC
(UNIDROIT Principles of International Commmercial Contracts)

65Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995,
hlm. 60 dan 788

66Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty,
2003, hlm. 34
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Van Eikema Homes menjelaskan bahwa azas bukan norma hukum yang

konkrit, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum

yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah  dalam pembentukan

hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi

pada azas-azas hukum.67

Menurut Paul Scholten, azas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang

terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan

dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang

berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat

dipandang sebagai penjabarannya.68

G.W. Paton memposisikan azas hukum sebagai meta-norma hukum yang

memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu

norma hukum. Bahkan azas hukum merupakan jantung atau hati dari norma

hukum (peraturan hukum). Hal ini karena azas hukum merupakan landasan yang

paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum, artinya setiap norma hukum dapat

dikembalikan pada azas-azas hukum dimaksud. Juga karena azas hukum

merupakan  alasan bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan ratio legis

dari norma hukum. Azas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan

melahirkan norma hukum, melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-

norma hukum baru.69

67Ibid.
68J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa: Arief  Sidharta, Bandung: Citra

Aditya Bakti, hlm. 119
69Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.45
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Dalam pembahasan azas-azas hukum kontrak, Niewenhuis menjelaskan

hubungan fungsional antara azas-azas hukum dengan norma atau peraturan

hukum. Menurutnya, azas-azas hukum itu bukan hanya mempengaruhi hukum

positif tetapi juga di dalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Jadi sutau

sistem tidak akan ada tanpa adanya azas-azas. Lebih lanjut azas-azas itu sekaligus

membentuk sistem “check and balance”, artinya azas-azas itu akan saling tarik-

menarik menuju proses keseimbangan.70

Pembahasan hukum kontrak sering kali dikaitkan dengan pembahasan

keseimbangan dalam berkontrak (azas keseimbangan). Acap kali muncul

anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan

keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak

adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali

temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan

problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau evenwicht-evenwichtig

(Belanda), atau equality-equal-equilibrium (Inggris) bermakna leksikal “sama,

sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.71

Dalam disertasi Sutan Remy Syahdeini yang berjudul “Kebebasan

Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian

Kredit Bank di Indonesia”, disebutkan bahwa keseimbangan para pihak yang

berkontrak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat.

70Niewenhuis, Op.cit., hlm. 5
71Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit., hlm. 373
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Dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada

mekanisme kebebasan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan apabila

salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara

seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan

menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu

kontrak.72

Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya berjudul “Perjanjian Kredit

Bank” mengajukan pendapat bahwa dalam hubungan bank dengan nasabah,

seringkali nasabah dianggap dalam posisi lemah sehingga perlu dilindungi melalui

campur tangan pemerintah terhadap substansi perjanjian kredit bank. Karena itu,

azas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para

pihak dalam menentukan kehendaknya.73

Menurut Sri Gambir Melati Hatta, azas keseimbangan juga dipahami

sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak

dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan

ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang

lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.74

Ahmadi Miru berkomentar bahwa keseimbangan antara konsumen dan

produsen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen

72Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak…, Op.cit., hlm. 7
73Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti,

1991, hlm. 42-45
74Sri Gambir Melati Hatta, Op.cit., hlm. 369
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karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan dengan konsumen.75 Berarti, azas

keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak.

B. Arief  Sidharta berpendapat bahwa azas-azas hukum kontrak yang

hidup dalam kesadaran hukum Indonesia sebagaimana tercermin dalam hukum

adat, maupun azas-azas hukum moderen sebagaimana ditemukan dalam

perkembangan hukum kontrak Belanda di perundang-undangan, praktek hukum

dan yurisprudensi, bertemu dalam suatu azas, yaitu azas keseimbangan.76

Herlien Budiono, memberi 2 (dua) makna pada azas keseimbangan, yaitu

(i) azas keseimbangan sebagai azas etikel yang bermakna suatu “keadaan

pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna

keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar

pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan

(akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan akan dapat

diwujudkan.77 (ii) azas keseimbangan sebagai azas yuridikal artinya azas

keseimbangan dapat dipahami sebagai azas yang layak atau adil, dan selanjutnya

diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.78

Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu, maka jalan keluar untuk

melakukan pengujian daya kerja azas keseimbangan, melalui : tindakan, isi dan

pelaksanaan perjanjian.79

75Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, tidak diterbitkan,
hlm. 129

76B. Arief  Sidharta, Kata Pengantar dalam Herlien Budiono, Azas Keseimbangan bagi
Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 8

77Herlien Budiono, Ibid., hlm. 304-305
78Ibid., hlm. 307
79Ibid., hlm. 334, 545
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E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan ini kepada pemahaman tentang penelitian pustaka yaitu

normatif deskriptif dengan mengambil pendapat para ahli agar kita lebih

memahami penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dari tata

cara pemecahan suatu masalah, sedang penelitian adalah suatu pemeriksaan secara

hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan

manusia yang dihadapi dalam melakukan penelitian.80 Jadi dapat dipahami bahwa

metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengerjakan sesuatu yang

sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses

berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu

penelitian.81

Menurut Bambang Waluyo, penguasaan metode penelitian akan bermanfaat

secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti

akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu

berkualitas prima.82

Soerjono Soekanto membedakan antara data yang diperoleh dari

masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari

80Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 6, 2012
81 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2001), hlm. 3.
82Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991,

hlm.17
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masyarakat dinamakan data primer/data dasar, sedangkan yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.83

Penulis membahas penelitian dari data sekunder agar pembahasa ini dapat

mengantarkan kita kepada pemahaman tentang data-data yang diambil, yaitu:

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

Norma/Kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

hukum yang tidak dikodifikasikan (seperti hukum adat), yurisprudensi,

traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku

(seperti KUHP atau Wetboek van Strafrecht).

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.84

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian

hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum yang terutama meneliti data

primer, dinamakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.85

83Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: RadjaGarfindo Persada, 1995, hlm. 12

84Ibid., hlm.13
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Di dalam penelitian hukum peneliti akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan hukum normatif menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan

yang menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang (statute

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-

undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.86

Kemudian pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan.87

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian tentang azas-azas hukum,

sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan

hukum, dan sejarah hukum.88

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar,

yang digolongkan sebagai data sekunder, yang mempunyai ruang lingkup yang

sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai

dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.89

Seorang peneliti, harus menilai data sekunder tersebut secara seksama. Di

dalam penilaian tersebut peneliti dapat mempertanyakan apakah data sekunder

85 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana. 2010, hlm.35
86 Peter Mahmud Marzuki.op.cit. hlm.93
87 Ibid, hlm 94
88Ibid., hlm.14
89Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam

Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
1979, hlm. 3
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tersebut dapat dipercayai atau tidak. Selain itu, taraf pemutakhiran data sekunder

tersebut perlu dinilai, walaupun sebagaimana dinyatakan oleh Robert Ross:

“The criterion of recency does not apply in all cases becauses in
some fields the date of the source is not important. In fact, in historical
research, the older document is the more valuable it may be. However, in
fields such as science and technology, recency is of great importance in
many instances. Even in disciplines such as literature and philosophy
there may be new ideas and fresh insights that are significant.”90

“Kriteria “kebaruan” tidak selalu sesuai di semua situasi karena
di beberapa bidang, tanggal dari referensi tidak terlalu penting. Terlebih
lagi dalam riset sejarah, semakin tua suatu dokumen, maka dokumen
tersebut akan semakin berguna. Akan tetapi dalam bidang yang lain
seperti bidang IPTEK, konsep kebaruan merupakan hal yang penting
dalam berbagai situasi. Bahkan dalam bidang keilmuan seperti Seni dan
Filosofi, ada banyak ide-ide baru dan segar yang sangat penting.”

Dalam penelitian hukum normatif/kepustakaan, mungkin saja peneliti-

peneliti terdahulu kurang menelaah hubungan-hubungan antara unsur-unsur

tertentu, atau pendekatan yang pernah digunakan ternyata kurang lengkap. Dari

hal ini, jelaslah bahwa kegunaan mempelajari data sekunder tidaklah sedikit. John

F. Runcie menyatakan:91

“There are number of procedural reasons for investigating the available
literature before starting one’s own project and the most important one
is to see if another investigator has already done your work for you.
Discovering whether or not you are too late, however, is not the only
reason for searching the literature. As we suggested above, other studies
on subjects similar to the one you are pursuing may suggest hypotheses
for you study. You may discover as valuable way to organize your data
after you have seen how another person has oragnized similar data.
Finally, it is possible that you will find that no other work has been done
on your subject and that the “field” is open for you.”

90Robert Ross, Research: An Introduction, New York: Barnes & Noble Books, 1974,
hlm. 47

91John F. Runcie, Experiencing Social Research, Illinois: The Dorsey Press, 1977,
hlm. 18, sebagaimana dikutip dalam: Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian …, Op.cit.,
hlm. 27
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“Ada banyak alasan prosedural dalam hal meneliti literatur yang
tersedia sebelum memulai penelitian, dan hal yang paling penting adalah
apakah peneliti yang lain sudah melakukan penelitian yang sama.
Mengetahui apakah anda tidak terlalu terlambat merupakan satu-
satunya alasan untuk mencari literatur tersebut. Seperti yang sudah kami
sarankan sebelumnya, penelitian-penelitian yang lain dalam hal yang
memiliki kesamaan dengan subjek yang anda teliti akan memberi saran
terhadap hipotesis penelitian anda. Anda akan menemukan cara yang
berharga dalam menyusun data anda setelah anda melihat bagaimana
orang lain menyusun data yang serupa. Dan yang terakhir adalah
kemungkinan bahwa tidak ada penelitian yang dilakukan mengenai
subyek penelitian anda dan “bidang” tersebut masih terbuka untuk
anda.”

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum

yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau normatif, yang berfokus

menemukan azas-azas/kaidah hukum akad/perjanjian syariah dalam akad

murabahah pada perbankan syariah yang ada di Riau. Penulis bermaksud

menggunakan pendekatan ini dengan harapan akan diperoleh pemahaman yang

integral dari aspek hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, mengenai

penerapan azas-azas akad syariah di perbankan syariah di Riau.

2. Sumber Data

Sebagai penelitian yang berjenis doktrinal dan menggunakan pendekatan

normatif/kepustakaan, maka penulis mengumpulkan bahan-bahan sebagai

pembahasan akad murabahah pada bank syari’ah di Riau ditinjau dari Undang-

undang perlindungan konsumen, yaitu

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa:

1) Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945,

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
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3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

4) Kompilasi Hukum Islam,

5) Peraturan Bank Indonesia,

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional,

7) Peraturan Direksi Bank Syariah Mandiri,

8) Peraturan perundang-undangan lainnya, yang berkaitan dengan akad

murabahah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian

yang berkaitan erat dengan tema pokok penelitian ini (akad

murabahah), buku-buku mengenai hukum perjanjian konvensional dan

perjanjian syariah, buku-buku mengenai hukum perbankan syariah, dan

segala bahan kepustakaan yang relevan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini

adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum, ensiklopedi hukum Islam,

dan brosur mengenai produk perbankan syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, digali melalui analisa isi

terhadap dokumen akad Murabahah pada bank syariah di Riau, yang kemudian

dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan,
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terutama ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah.

4. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode pendekatan normatif/kepustakaan yang digunakan,

pada hakekatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kenyataan

bagaimana akad murabahah pada bank syariah yang ada di Riau memuat azas-

azas perjanjian syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah. Artinya, penelitian juga merupakan penelitian

bersifat filosofis, karena meneliti azas-azas hukum. Karena itu:

a. Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis

dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam

tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai

norma hukum yang terkait dengan perbankan dan bank syari’ah pada

khususnya. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap

semua azas-azas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan

permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem

yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap

keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul

tersebut guna memahami gejala-gejala yang diteliti.

b. Tahap kedua yaitu menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan

dengan mendasarkan pada akad murabahah yang diimplementasikan

oleh bank syariah di Riau, guna memperoleh gambaran tentang

penerapan azas-azas perjanjian syariah dalam praktek akad murabahah.


