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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN

AZAS-AZAS YANG BERLAKU DALAM AKAD MURABAHAH

A. Teori Dasar Tentang Perbankan Syariah

1. Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi.

Ekonomi Islam memiliki 4 (empat) landasan Filosofis yaitu tauhid, keadilan

dan keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Tauhid menempati urutan

pertama dalam ekonomi Islam karena manusia sebagai pelaku ekonomi harus

mengikuti ketentuan Allah SWT dalam segala aktivitas ekonominya, karena segala

aktivitasnya diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.92

Kitab suci Al-Qur’an amat jelas mempermaklumkan bahwa Islam adalah

agama yang mendapat perkenan Tuhan, Allah SWT. Hal ini antara lain dapat

dipahami dari firman-Nya:

يَن ِعْنَد اهللاِ  ْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم ِإنَّ الدِّ اْإلِ
نَـُهمْ  َسرِيُع اْلِحَسابِ َوَمْن َيْكُفْر ِبآيَاِت اِهللا فَِإنَّ اهللاَ اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

Artinya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada
berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali sesudah datang
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara
mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka
sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Q.S. Ali ‘Imran:19) 93

92 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, instrumen, negara, dan pasar,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 124

93 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 52
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Bahkan, lebih jauh kitab suci ini mempertanyakan:

َر ِديِن اهللاِ  ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِإلَْيِه يـُْرَجُعونَ َأفـََغيـْ يـَبـْ

Artinya:

“Apakah mereka masih mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal
kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan apa yang
ada di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah
mereka dikembalikan” (Q.S. Ali ‘Imran:83) 94

Demikian itu, karena Islam, sesuai dengan pengertian literalnya yang berasal

dari kata salima - yaslamu - salam - salim, berarti menyelamatkan, menegakkan

perdamaian, penyerahan diri dan tunduk. Seseorang yang memeluk Agama Islam

disebut Muslim. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri sepanjang

hidupnya untuk patuh dan tunduk mengikuti dan melaksanakan seluruh ajaran Islam

yang meliputi: ‘aqidah, syari’ah dan akhlaqnya.

Karena itu, ia dipandang telah menyelamatkan dirinya – bahkan keluarga dan

masyarakatnya – dari bencana (‘adzab) di dunia dan akhirat. Hal itu, karena seorang

muslim berarti pula telah “berdamai”95 dengan Allah SWT., seperti firmanNya:

َراِهيُم بَِنيِه َويَـ  يَن َفَال َتُموُتنَّ ِإالَّ ْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ اهللاَ َوَوصَّى ِبَها ِإبـْ َوَأنـُْتْم اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
ُمْسِلُمونَ 

94 Ibid, hlm 60
95Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1991,

hlm. 46-48
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Artinya:

“Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian
pula Ya’qub.:Wahai anak-anakku!, sesungguhnya Allah telah memilih agama
ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim”
(Q.S. Al-Baqarah:132) 96

Ajaran Islam pada prinsipnya meliputi ‘aqidah, syari’ah dan akhlaq.97

‘Aqidah adalah simpul atau ikatan berupa peraturan Allah SWT terhadap seseorang

yang mengaku dan mengikrarkan bahwa “Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi

Muhammad adalah utusan Allah”. Ikrar pengakuan ini biasa dikenal dengan dua

kalimat syahadat. Dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat tersebut, seorang

muslim seharusnya menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa dirinya telah terikat

dengan seluruh ajaran Allah SWT. Ia tidak memiliki kebebasan untuk hidup

memperturutkan dorongan hawa nafsunya. Jika seorang muslim ingin memenuhi

keinginan nafsunya, maka caranya harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Misalnya,

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis dan sebagainya harus

dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan Allah SWT.

Prinsip ‘aqidah, pengakuan yang mengikat seorang dengan Allah Yang Maha

Esa semata, adalah berlaku sepanjang masa. Karena itu, ‘aqidah menjadi dasar dan

pokok semua ajaran agama-agama samawi. Akhlaq secara bahasa berasal dari

khalaqa – yakhluqu – khalqun atau khuluq – khaliq - makhluq mempunyai arti

96Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 20
97Istilah yang dipergunakan Al-Qur’an untuk menunjuk kata ‘aqidah dengan iman dan

akhlaq dengan amal saleh, lihat: Mahmud Syaltut, Al-Islam ‘Aqidatun Wa Syari’atun, Mesir: Daar al-
Qalam, 1966, hlm. 1-4
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penciptaan. Sinonimnya adalah fathara – yafthuru – fithrah - fathir. Berperilaku yang

baik seperti jujur, dapat dipercaya, berlaku adil, saling menolong, saling

menghormati, dan sebagainya adalah akhlaq yang sesuai dengan penciptaan manusia

yang suci (fithrah). Islam memandang bahwa akhlaq (segala bentuk perilaku dasar

penciptaan) semua manusia adalah baik. Dalam kata lain, fithrah semua manusia

adalah suci. Karena itu, akhlaq berlaku untuk semua manusia sepanjang masa.

Berbeda dengan ‘aqidah dan akhlaq, syari’ah senantiasa berubah sesuai

dengan kebutuhan dan tingkat peradaban manusia. Syari’ah yang dibawa oleh

masing-masing Rasul untuk diikuti oleh para pengikutnya tidak sama. Syari’ah Islam,

sebagai syari’ah yang terakhir, berfungsi meneruskan, melengkapi dan

menyempurnakan syari’ah agama-syari’ah agama terdahulu. Hal ini dapat dipahami

dari firman Allah SWT:

قًا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه  نَـُهْم فَاْحُكمْ َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ بـَيـْ
َهاًجا َوَلْو َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة وَ ِبَما َأنـَْزَل اهللاُ  ِمنـْ

ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم فَاْستَ َشاَء اهللاُ  َراِت ِإَلى اهللاِ ِبُقوا اَلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ ْلَخيـْ
َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه  َتْخَتِلُفوَن َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فـَيـُ

Artinya:

“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu;
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara
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kamu, kami berikan atuturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah kamu dalam kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu
semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu
perselisihkan itu” (Q.S. Al Maidah:48). 98

Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW memberi tamsil dalam sabdanya:

ٍت أُمََّهاتـُُهْم َشتَّى َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأِبي ُهَريـَْرةَ  قَاَل اْألَنِْبَياُء ِإْخَوٌة ِلَعالَّ
َوِدينـُُهْم َواِحدٌ 

Artinya :

“dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Para Nabi itu tak ubahnya bagaikan saudara sebapak, ibunya
(syari’ahnya) berbeda-beda sedangkan dinnya (‘aqidah tauhidnya) adalah
satu”. 99

Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah hubungan manusia dengan

Allah semata, tetapi juga mengatur cara memandang dan memperlakukan dirinya

sendiri, cara bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan alam

lingkungannya. Islam menjadi “rambu-rambu” kehidupan yang mengatur semua

aspek kehidupan manusia untuk menjamin terwujud dan terpeliharanya kemaslahatan

dan kebaikan jiwa manusia, harta, keturunan, akal dan agamanya.100

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang paling mulia, sebagai

khalifah Allah di muka bumi. Manusia dianugerahi amanah untuk mengelola bumi

98 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 116
99 Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah (w.256 H), Al Jami’ Al Shahih = Shahih

Al Bukhari, (Tahqiq : Musthafa Daib Al Bagha), Beirut. Dar Ibnu Katsir, Yamamah, 1987 M/1407 H,
Juz 4, hlm 167,

100 Fazlur Rahman, Islam, New York: Anchor Books, 1968, hlm. 140-146
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dan semua isinya dengan sebaik-baiknya dan harus sesuai dengan petunjuk-Nya agar

terwujud kemaslahatan, kemakmuran, perdamaian dan kesejahteraan di muka bumi.

Dalam kaitan ini Allah berfirman:

َد ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف ِفي اْألَْرِض َفَمْن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفُرُه َوَال يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفُرُهْم ِعنْ 
ْفُرُهْم ِإالَّ َخَسارًا كُ رَبِِّهْم ِإالَّ َمْقًتا َوَال يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن  

Artinya:

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang
siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan
kekeafiran orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah
kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu
tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka” (Q.S.
Faathir:39). 101

Bumi dan seluruh isinya sebagai amanah berarti bahwa kelak di hari

kemudian manusia akan diminta pertanggungjawabannya menyangkut kesesuai-

annya dalam pengelolaanya itu dengan petunjuk Allah SWT. Karena itu, bagi setiap

muslim harus menjadikan syari’ah Islam sebagai pedoman dan petunjuk dalam

kehidupannya sehari-hari.

Al-Qur’an memaknai hakekat kehidupan manusia dengan ujian, yaitu menguji

siapakah di antara manusia itu yang seluruh aktivitas kehidupannya paling sesuai

dengan syari’ah Islam. Firman Allah SWT.:

101 Departemen Agama RI, op.cit, hlm 439
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) الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة 1تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (
ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر ( )2لَِيبـْ

Artinya:

“Maha Suci Allah Yang di Tanga-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia
menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” . (Q.S.Al Mulk:1-2) 102

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang

sebenarnya terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun di muka bumi ini,

termasuk harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu

sendiri, adalah Allah SWT.

Kepemilikan manusia terhadap harta benda hanya bersifat relatif, sebatas hak

pakai. Hak pakai ini pun harus sesuai dengan petunjuk dan peraturan-Nya. Kelak

setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda

yang dititipkan oleh Allah SWT itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan

ketentuan-Nya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah kepada manusia agar

dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Di samping itu, selalu diingatkan Allah

bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi

juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepadaNya. Hal ini

dimaksudkan agar harta benda itu diperoleh dan dibelanjakan  (infaq =

membelanjakan) dengan cara yang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah

disyari’atkan Allah SWT.

102 Ibid, hlm 562
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ْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه ِه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوِإْن تـُْبُدوا َما ِفي َأنـُْفِسُكْم َأْو تُ لِلّٰ 
ُب َمْن َيَشاُء َواهللاُ فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء اهللاُ  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َويـَُعذِّ

Artinya:

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu
menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya
Allah memperhitungkan (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia Mengampuni
siapa yang Dia Kehendaki dan Mengazab siapa yang Dia Kehendaki. Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu ”. (Q.S.Al Baqarah:284)103

َأنـَْفُقوا َمنا َوَال َأًذى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد ثُمَّ َال يـُْتِبُعوَن َما َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اهللاِ الَِّذيَن يـُْنِفُقونَ 
ْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن رَبِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيهِ 

Artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka
tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasan si penerima), mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran di sisi
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q.S.Al Baqarah:262) 104

Segala bentuk kegiatan yang mengerahkan sumber daya yang dimiliki secara

rasional dan etis oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan

taraf hidupnya sebagai khalifah Allah – yang disebut sebagai kegiatan ekonomi -

adalah wajib hukumnya menurut Islam. Dalam literatur fikih Islam, istilah ekonomi

dikenal dengan nama al-iqtishaadiah, yang secara literal memiliki makna

kesederhanaan, pertengahan, adil, hemat dan sebagainya.

103 Ibid, hlm 49
104 Ibid, hlm 44
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Hal ini mengindikasikan bahwa Islam mengajarkan agar dalam melakukan

kegiatan ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,

kesederhanaan, penghematan dan sebagainya. Ekonomi Islam pada prinsipnya

menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumberdaya

untuk memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai

dengan petunjuk Allah SWT. dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka

bumi dan meraih ridha-Nya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam

diyakini sebagai bahagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT. dan

melaksanakan tugas sebagai khalifah-Nya. Seperti Hadis Nabi SAW.:

اْلُمْؤِمنَ ُيِحبُّ اهللاَ ِإنَّ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ َأبِيِه،َعنْ َساِلٍم،َعنْ 
اْلُمْحَتِرفَ 

Artinya:

“dari salim, dari ayahnya, bahwa rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya
Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras
mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di
jalan Allah”. 105

Petunjuk-petunjuk Allah mengenai kegiatan ekonomi secara garis besar telah

termaktub di dalam kitab suci Al-Qur’an dan Hadis Nabi :

النُُّشورُ َوِإلَْيهِ ۖ◌ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه 

105 Al Baihaqi, Abu Bakr (w. 458 H) Sya’bul Iman, (tahqiq : Abdul Ali Abdul Humaid
Hamid), Riadh, Maktabah Rusyd li Al Nasyr, JUZ 2,  hlm.411.
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Artinya:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S.Al Mulk:15).106

ًناَعْشَرةَ اثـَْنَتاِمْنهُ فَانـَْفَجَرتْ ۖ◌ َوِإِذ اْسَتْسَقٰى ُموَسٰى ِلَقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر  َعيـْ
ِرْزِق اللَِّه َوَال تـَْعثـَْوا ِفي اْألَْرِض ِمنْ َواْشَربُواُكُلواۖ◌ َمْشَربـَُهمْ أُنَاسٍ ُكلُّ َعِلمَ َقدْ ۖ◌ 

ُمْفِسِدينَ 

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami
berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah
daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui
tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang
diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan
berbuat kerusakan. (Q.S.Al Baqarah:60) 107

اْلُمْعَتِدينَ ُيِحبُّ َال اهللاَ ِإنَّ ۚ◌ َلُكْم َوَال تـَْعَتُدوا وا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللاُ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال ُتَحرِّمُ 
)٨٨(ُمْؤِمُنونَ بِهِ َأنـُْتمْ الَِّذياهللاَ َواتـَُّقواۚ◌ َحَالًال طَيًِّبا وَُكُلوا ِممَّا َرزََقُكُم اهللاُ )٨٧(

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang
baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui
batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas (87). Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman
kepada-Nya(88) (Q.S.Al Maidah:87-88).108

106 Departemen Agama RI,, Op.cit, hlm 563
107 Ibid, hlm 9
108 Ibid, hlm 122
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Upaya untuk memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam bidang

ekonomi telah dilaksanakan terus menerus oleh para ulama Islam sepanjang zaman

sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan segala kegiatan dan produk-produk

ekonomi. Dalam memahami petunjuk dan ketentuan yang disyari’atkan Allah SWT

dalam bidang ekonomi ini, para ulama Islam telah menetapkan suatu kaedah: “segala

bentuk kegiatan dan produk ekonomi pada prinsipnya (hukum asalnya) adalah halal,

kecuali terdapat dalil (petunjuk atau ketentuan) secara eksplisit atau implisit yang

melarang (mengharamkan) nya”.

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Agama Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah

bahagian dari mu’amalah. Sedangkan mu’amalah termasuk bahagian dari syari’ah,

salah satu dari kedua ajaran Islam yang pokok lain yang tidak dapat dipisah-pisahkan:

‘aqidah dan akhlaq. Dalam kaitan ini Allah SWT. memberi tamsil tentang hubungan

yang tak terpisahkannya ketiga ajaran pokok Islam itu dalam firman-Nya:

) 24ْرُعَها ِفي السََّماِء (َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَـ ْيَف َضَرَب اهللاُ َأَلْم تـََر كَ 
)25اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن (ا َوَيْضِرُب اهللاُ تـُْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن رَبـِّهَ 

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan
kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya
(menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim
dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu
untuk manusia supaya mereka selalu ingat.”(Q.S. Ibrahim:24-25) 109

109 Ibid, hlm 258-259
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Ekonomi Islam yang selanjutnya disebut dengan ekonomi syari’ah dibangun,

ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-

nilai sebagai berikut: 1). ‘aqidah tauhid, 2). keadilan, 3). Kebebasan. Nilai-nilai

kemuliaan itu disarikan dari firman Allah:

)٢(َحتَّٰى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبرَ ) ١(َأْلَهاُكُم التََّكاثـُرُ 

Artinya:

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu (1)Sampai kamu masuk ke dalam
kubur(2) (Q.S. At-Takatsur:1-2) 110

ِلَك فَُأولَِٰئَك َوَمنْ ۚ◌ َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر اهللاِ َأْمَواُلُكْم َوَال يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم  يـَْفَعْل ذَٰ
ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

Artinya:

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan
kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka
itulah orang-orang yang merugi. (Q.S.Al Munafiqun:9) 111

يـَْوًماَيَخاُفونَ ۙ◌ َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اهللاِ رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِتَجارَةٌ 
َواْألَْبَصارُ اْلُقُلوبُ ِفيهِ تـَتَـَقلَّبُ 

Artinya:

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli
dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari)

110 Ibid ,hlm 600
111 Ibid, hlm 555
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membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan
penglihatan menjadi goncang (Q.S.An-Nur:37) 112

ِه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيِن ِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرٰى َفِللّٰ ُه َعَلٰى َرُسولِ َما َأفَاَء اللّٰ 
نـََهاُكمْ َوَماَفُخُذوهُ الرَُّسولُ آتَاُكمُ َوَماۚ◌ َواْبِن السَِّبيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم 

اْلِعَقابِ َشِديدُ اهللاَ ِإنَّ ۖ◌ اهللاَ َواتـَُّقواۚ◌ فَانـْتَـُهواَعْنهُ 

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras
hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr :7) 113

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن َأْمَوالِ  النَّاِس َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ْثِم َوَأنـُْتْم تـَْعَلُمونَ  بِاْإلِ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah:188).114

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراضٍ  ِمْنُكْم يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
َرِحيًماِبُكمْ َكانَ اهللاَ ِإنَّ ۚ◌ َأنـُْفَسُكمْ تـَْقتُـُلواَوَال ۚ◌ 

112 Ibid, hlm 355
113 Ibid, hlm 546
114 Ibid, hlm 29
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
(Q.S. An-Nisa:29). 115

َال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اْألَْرِض َيْحَسبـُُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء يَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اهللاِ لِْلُفَقَراِء الَّذِ 
ِبهِ اهللاَ فَِإنَّ َخْيرٍ ِمنْ تـُْنِفُقواَوَماۗ◌ ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْلَحافًا 

َعِليمٌ 

Artinya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu
menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta.
Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta
kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu
nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S.
Al-Baqarah:273) 116

َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرا َوَعَالنَِيًة فـََلُهْم 
َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ 

Artinya:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara
tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah:274) 117

115 Ibid, hlm 112
116 Ibid, hlm 46
117 Ibid
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ِلكَ ۚ◌ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ  ذَٰ
رَبِّهِ ِمنْ َمْوِعَظةٌ َجاَءهُ َفَمنْ ۚ◌ الرِّبَاَوَحرَّمَ اْلبَـْيعَ اهللاُ َوَأَحلَّ ۗ◌ الرِّبَاِمْثلُ اْلبَـْيعُ ِإنََّماقَاُلوابِأَنـَُّهمْ 

َخاِلُدونَ ِفيَهاُهمْ ۖ◌ ُب النَّاِر َأْصَحافَُأولَِٰئكَ َعادَ َوَمنْ ۖ◌ اهللاِ ِإَلىَوَأْمُرهُ َسَلفَ َمافـََلهُ فَانـْتَـَهىٰ 

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah:275).118

َأثِيمٍ َكفَّارٍ ُكلَّ ُيِحبُّ َال َواهللاُ ۗ◌ الرِّبَا َويـُْرِبي الصََّدَقاِت يَْمَحُق اهللاُ 

Artinya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Al-
Baqarah:276)119

الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوَال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا 
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ 

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati(Q.S. Al-Baqarah:277). 120

118 Ibid, hlm 47
119 Ibid
120 Ibid
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يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman(Q.S. Al-
Baqarah:278). 121

ْم َال َتْظِلُموَن َأْمَواِلكُ رُُءوسُ فـََلُكمْ تـُْبُتمْ َوِإنْ ۖ◌ َوَرُسوِلِه ا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللاِ فَِإْن َلْم تـَْفَعُلو 
ُتْظَلُمونَ َوَال 

Artinya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat
(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya
dan tidak (pula) dianiaya (Q.S. Al-Baqarah:279). 122

رٌ َتَصدَُّقواَوَأنْ ۚ◌ َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَلٰى َمْيَسَرٍة  تـَْعَلُمونَ ُكْنُتمْ ِإنْ ۖ◌ َلُكمْ َخيـْ

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah:280). 123

َنُكْم َكاِتبٌ  بِاْلَعْدِل يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
تَِّق اللََّه رَبَُّه َوَال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َوْليَ 

ُهَو َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ 
ُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكونَا رَ 

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَُّهَداُء  ِإَذا ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَُتذَكِّ

121 Ibid
122 Ibid
123 Ibid
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َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأقْـَوُم َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم 
َنُكْم فـََلْيَس َعَلْيكُ  ْم ُجَناٌح لِلشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ تـَْرتَابُوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونـََها بـَيـْ

يٌد َوِإْن تـَْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َأالَّ َتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشهِ 
َواتـَُّقوا اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun
daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka
hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali
jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
(Q.S. Al Baqarah: 282)124.

َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم )٢(الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفونَ )١(َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفينَ 
ُعوثُونَ )٣(ُيْخِسُرونَ  يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ )٥(لِيَـْوٍم َعِظيمٍ )٤(َأَال َيُظنُّ ُأولَِٰئَك َأنـَُّهْم َمبـْ
)٦(اْلَعاَلِمينَ 

124 Ibid, hlm 48
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Artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi.(3) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya
mereka akan dibangkitkan(4) pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika)
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S.Al- Muthaffifin:1-6)125

Dalam kaitan ini Al-Qur’an telah menyerukan agar setiap muslim melakukan

segala aktivitas kehidupannya termasuk dalam bidang ekonomi selalu bertumpu pada

‘aqidah tauhid. Dalam hal ini berarti bahwa pencipta, pemilik dan penguasa segala

yang ada hanyalah Allah yang Maha Esa saja.

Karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam melakukan kegiatan

ekonomi selalu bertumpu pada keimanan kepada Allah SWT dan bertujuan mencari

ridha-Nya. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan ‘aqidah tauhid menjamin

terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan perekonomian untuk masyarakat luas –

bukan hanya masyarakat muslim. Hal ini, karena ekonomi dalam pandangan Islam

merupakan sarana dan fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan ibadah dengan

sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi yang demikian dilaksanakan oleh pelaku-pelaku

ekonomi yang selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah SWT, sehingga

selalu berhias dan menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, keadilan, bebas dari segala

tekanan untuk meraih kebaikan hidup yang diridhai Allah SWT. di dunia dan di

akhirat.

125 Ibid, hlm 587
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Keterikatan kegiatan ekonomi yang berlandaskan ‘aqidah tauhid dengan

akhlak yang terpuji tidak dapat dipisahkan. Peranan ‘aqidah tauhid dan akhlak yang

terpuji dalam semua kegiatan setiap manusia, termasuk di dalamnya kegiatan bidang

ekonomi, adalah sangat penting. Kedua pokok ajaran Islam itu akan mengarahkan

kegiatan perekonomian ke jalan yang sesuai dengan syari’at Islam.

Keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, adalah

kunci dan dasar dari segala aktivitas manusia yang menginginkan terwujudnya

kesejahteraan, ketenangan dan keamanan hidup di dunia dan akhirat. Dalam kaitan ini

‘aqidah tauhid sebagai fondasi dari seluruh kegiatan setiap muslim merupakan

manifestasi dari keadilan. Sebaliknya, syirk, menyekutukan Allah SWT, adalah

bahagian dari kezaliman, Allah SWT berfirman:

َعِظيمٌ َلظُْلمٌ الشِّْركَ ِإنَّ ۖ◌ َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُنيَّ َال ُتْشِرْك بِاللَِّه 

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar" (Q.S. Lukman : 13). 126

Keadilan merupakan sarana terdekat untuk menuju taqwa, yaitu suatu

tingkatan akhlaq terpuji yang paling tinggi, dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

126 Ibid, hlm 412



68

َأالَّ َعَلىٰ قـَْومٍ َشَنآنُ َيْجرَِمنَُّكمْ َوَال ۖ◌ ِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن ِللّٰ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آ
تـَْعَمُلونَ ِبَماَخِبيرٌ اهللاَ ِإنَّ ۚ◌ اهللاَ َواتـَُّقواۖ◌ ِللتـَّْقَوىٰ َأقْـَربُ ُهوَ اْعِدُلواۚ◌ تـَْعِدُلوا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah:8).127

Oleh karena itu seluruh kebijakan dan kegiatan perekonomian harus dilandasi

prinsip keadilan dan secara intrinsik mewujudkan keadilan, tolong menolong dan

kemitraan. Ekonomi dalam pandangan Islam harus menjalankan dua misi

perekonomian sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pemerataan distribusi.

Pada tataran teknis kedua misi itu tampak pada produk mudharabah (lost and

profit sharing). Pada produk ini pemilik modal dan pengelola modal ditempatkan

pada posisi yang sejajar dan berkeadilan.

Lebih jauh, Al-Qur’an dan Hadis memandang prinsip keadilan sebagai salah

satu tujuan pokok syari’ah, di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي ِإنَّ اهللاَ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َويـَنـْ يَِعُظُكمْ ۚ◌ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
َتذَكَُّرونَ َلَعلَُّكمْ 

127 Ibid, hlm 108
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Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran.(Q.S. An Nahl: 90) 128

Karena itu, para ulama Islam telah menetapkan kesepakatannya bahwa prinsip

berkeadilan merupakan syarat utama pelaksanaan kegiatan perekonomian syari’ah

untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Prinsip kebebasan dimaksudkan bahwa manusia bebas melakukan seluruh

kegiatan perekonomian selama tidak ada petunjuk dan ketentuan Allah dan Rasul-

Nya yang melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk kreativitas dan

inovasi di bidang perekonomian adalah merupakan keniscayaan. Pilar kebebasan

yang melandasi aktivitas ekonomi menanamkan ‘aqidah dan keyakinan pada setiap

muslim untuk tidak patuh dan tunduk selain kepada peraturan dan ketentuan Allah

SWT, seperti disebutkan pada ayat ini :

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْفَرُحوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك  ُقلْ ۚ◌ بـَْعَضهُ يـُْنِكرُ َمنْ اْألَْحَزابِ َوِمنَ ۖ◌ َوالَِّذيَن آتـَيـْ
َمآبِ َوِإلَْيهِ َأْدُعوِإلَْيهِ ۚ◌ ِبهِ ُأْشِركَ َوَال اهللاَ َأْعُبدَ َأنْ أُِمْرتُ ِإنََّما

Artinya:

Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira
dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan
(Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya.

128 Ibid, hlm 277
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Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan
tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru
(manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".(Q.S. Ar-Ra’d: 36) 129

ُهْم ُمْقَتِصٌد َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اهللاَ َوِإَذا َغِشيَـُهمْ  يَن فـََلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى اْلبَـرِّ َفِمنـْ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
َكُفورٍ َختَّارٍ ُكلُّ ِإالَّ بِآيَاتَِناَيْجَحدُ َوَماۚ◌ 

Artinya:

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka
menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah
menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap
menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami
selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.(Q.S. Luqman :32) 130

Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan Islam dari segala bentuk

perbudakan. Berkaitan dengan ini, Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan

utama dari risalah kenabian Muhammad SAW. adalah membebaskan seluruh umat

manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah Yang Maha Esa saja. Islam

membebaskan seluruh pemeluknya dari segala macam belenggu hawa nafsu, setan

dan sebagainya. Firman Allah SWT. :

ْنِجيِل الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي  التـَّْورَاِة َواْإلِ
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئثَ  َوَيَضُع يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ  ُروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر َعنـْ
الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون

129 Ibid, hlm 254
130 Ibid, hlm 414
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Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada
mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya
(Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”
(Q.S. Al A’raf:157). 131

Konsep Islam sangat jelas menyatakan bahwa manusia dilahirkan merdeka.

Karenanya, tidak ada seorang pun bahkan negara sekalipun yang boleh merampas

kemerdekaan tersebut dan membuat manusia menjadi terikat. Dengan kata lain,

manusia diberi kebebasan sepanjang dapat mempertanggungjawabkan, baik kepada

sosial maupun kepada Allah. Islam menjamin kebebasan setiap individu yang

dibingkai oleh akhlak yang terpuji dan tidak bertentangan dengan kepentingan sosial

yang lebih besar serta tidak mengabaikan hak-hak kebebasan orang lain.

Berkaitan dengan ini, para ulama Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang

harus diperhatikan dalam menjamin hak-hak kebebasan individu dalam

bermasyarakat. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut:

a) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari pada

kepentingan individu.

131 Ibid, hlm 170



72

b) Menghilangkan kesulitan (dar’u al-mafasid) harus diprioritaskan dibanding

menarik manfaat (jalbu al-mashaalih), meskipun kedua-duanya sama-sama

menjadi tujuan syari’ah.

c) Memperoleh kerugian yang lebih besar yang disebabkan mendahulukan

tindakan untuk menghilangkan kerugian yang lebih kecil tidak dapat

diperkenankan.132

Sebaliknya demikian juga, mengorbankan manfaat yang lebih besar untuk

mempertahankan atau meraih manfaat yang lebih kecil juga dilarang. Demikian juga

menanggung resiko bahaya yang lebih kecil untuk menghindarkan resiko bahaya

yang lebih besar, atau mengorbankan manfaat yang lebih kecil untuk mendapatkan

manfaat yang lebih besar adalah tindakan yang dibenarkan.

Pertanggungjawaban dalam kegiatan ekonomi syari’ah memiliki arti bahwa

manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan

yang telah diambil atau tindakan yang telah dilakukan. Manusia, menurut Islam,

adalah makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan berbagai pilihan

yang akan diambil. Konsekwensi kebebasannya ini kelak, akan

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Karena itu, hampir tidak ditemukan di

dalam perkembangan ekonomi Islam tindakan-tindakan yang didasari oleh sikap

positivesme yang merupakan salah satu dari pilar penting dalam perekonomian

132 Ratno Sadriah, Teori-teori Bank Syariah, Surabaya: Kalam Cita, 2007, hlm. 19
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konvensional. Positivisme yang diartikan sebagai paham bebas nilai, bebas etika atau

bebas dari pertimbangan-pertimbangan normatif adalah bertentangan secara

deametral dengan sikap Islam yang mengakui bahwa segala yang dimiliki manusia

adalah amanat, titipan, dari Allah SWT. Seluruh sumberdaya adalah karunia Allah

yang dititipkan kepada manusia sebagai sarana mempermudah pengabdiannya

kepada-Nya. Karena itu segala tindakan manusia menyangkut masalah ekonomi ini

khususnya, kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Yang memberikan

titipan, Allah SWT., seperti firman-Nya:

َوَرُسوِلِه َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَأنـَْفُقوا َلُهْم آِمُنوا بِاهللاِ 
َأْجٌر َكِبيرٌ 

Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-
orang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya
memperoleh pahala yang besar”.(Q.S. al- Hadid:7) 133

Karakteristik terpenting yang membedakan antara sistem ekonomi syari’ah

dan ekonomi konvensional adalah bahwa okonomi syaria’ah tidak dapat dipisahkan

dengan ‘aqidah, syari’ah dan akhlaq. Dalam praktiknya, sistem ekonomi syari’ah

dimanivestasikan dalam kegiatan perekonomian yang menjunjung tinggi dan

dibingkai oleh akhlak yang terpuji.

133 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 538
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Hanya dengan menjunjung tinggi akhlak yang terpuji (al-akhlaaq al-

kariimah) kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia akan terwujud.

Mendidik dan menegakkan akhlak yang terpuji inilah yang menjadi misi utama dari

risalah kenabian Muhammad SAW., sabdanya :

َم َصاِلحَ َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَالَ  اْألَْخَالقِ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنََّما بُِعْثُت ِألَُتمِّ
Artinya:

“Sesungguhnya tidaklah aku diutus, melainkan untuk menyempurnakan
akhlak”134.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam sama sekali tidak

memperkenankan semua pemeluknya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang

mengabaikan dan menyimpang dari kemuliaan dan keutamaan yang disyari’atkan

Allah dan Rasul-Nya.

3.   Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjaankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank

pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat

syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit

kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk

134 Al Syaibani, Ahmad  ibn Hanbal Abu Abdillah (w. 241 H), Musnad Al Imam Ahmad ibn
Hanbal (Tahqiq: Syuaib A), Kairo, Yayasan Kordova, 1999  M/1420 H, Juz 8, hlm. 334
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dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah.135

Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha yang tidak

mengandung unsur:

a. Riba  yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah yaitu transaksi pertukaran

barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl)

atau nasabah mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman.

b. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti

dan bersifar untung untungan.

c. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali

diatur dalam syariah.

d. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

e. Zalim yaitu transaksi yang menimbukan ketidakadilan bagi pihak lainnya.136

Menurut Merza Gamal, Al-Qur’an sebagai pegangan hidup umat Islam telah

mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah

pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-Qur’an sangat

mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam

kehidupan mereka. Al-Qur’an mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan

135 Kitab undang-undang ekonomi syariah, Bandung, Fokusmedia, 2011, hlm. 35
136 Ibid, hlm. 75
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prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun

kelompok.137

Al-Qur’an mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan

memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Qur’an mengakui

otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau

kelompok. Al-Qur’an memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi

apa saja, sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh

Syariah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan

tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari

pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak

hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap

dalam firman Allah SWT:

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعنْ  تـََراٍض ِمْنُكْم يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
َرِحيًماِبُكمْ َكانَ اهللاَ ِإنَّ ۚ◌ َأنـُْفَسُكمْ تـَْقتُـُلواَوَال ۚ◌ 

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S An-Nisa’: 29) 138

137Merza Gamal, Aplikasi Akad Syariah dalam Bisnis, artikel dimuat di
http://www.ekonomisyariah.net,

138 Departemen Agama, Op.cit, hlm 83
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Pengakuan Al-Qur’an terhadap pemilikan harta benda, merupakan dasar

legalitas seorang Muslim untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan

harta miliknya, apakah dia akan menggunakan, menjual atau menukar harta miliknya

dengan bentuk kekayaan yang lain. Al-Qur’an memberikan kebebasan berbisnis

secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal

keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan, karena hal itu menyangkut

kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka didasarkan pada hukum natural

dan alami, yakni berdasarkan penawaran dan permintaan (supply dan demand). 139

Akan tetapi perlu diingat bahwa legalitas dan kebebasan di atas, jangan

diartikan dapat menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada di

dalam kehidupan berbisnis. Seorang Muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh

dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Al-Qur’an pada saat melakukan semua

transaksi, yakni:

- Adanya ijab qabul (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan

transaksi.

- Kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah.

- Komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai.

- Harga yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar.

- Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak saat jika mendapatkan

kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan (Khiyar Ar-Ru’yah).

139Kitab undang-undang ekonomi syariah, lok cit
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- Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka

waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (Khiyar Asy- Syarth).140

Meskipun dalam melakukan transaksi bisnis, seorang Muslim harus juga

memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Ajaran Al-Qur’an yang

menyangkut keadilan dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bersifat

imperatif (perintah) dan berbentuk perlindungan.

Salah satu ajaran Al-Qur’an yang paling penting dalam masalah pemenuhan

janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta

memenuhi semua kewajiban. Al-Qur’an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan

dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan

kontrak yang dilakukannya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Allah SWT

berfirman:

ُه  ُلَغ َأُشدَّ ۖ◌ بِاْلَعْهدِ َوَأْوُفواۚ◌ َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّٰى يـَبـْ

َمْسُئوًال َكانَ اْلَعْهدَ ِإنَّ 

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). 141

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur’an menginginkan keadilan terus

ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

140Ibid.
141 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 285
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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-Qur’an

berulangkali menekankan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang

memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur 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 ini142:

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

142 Merza Gamal, Aktivitas Ekonomi Syari’ah, Pekanbaru, Unri Press, 2004, hlm 7
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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 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)143.

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

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan

143 Ibid



81

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;

- 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
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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”144.

a. Bai’ Al-Istishna’ (Jual Beli berdasarkan Pesanan), merupakan kontrak

penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat

barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi

yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan,

atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam sebuah

kontrak Bai’ al-Istishna, pembeli dapat mengizinkan pembuat barang

menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan

demikian, pembuat barang dapat membuat kontrak istishna kedua untuk

memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak seperti ini dikenal

sebagai “Istishna’ Paralel.”

b. Al-Ijarah (Sewa/ Leasing), adalah akad pemindahan hak guna atas barang

atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan (Ownership) atas barang itu sendiri. Dalam perkembangannya,

kontrak Al-Ijarah dapat pula dipadukan dengan kontrak jual-beli yang

144 Ibid, hlm 10
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dikenal dengan istilah “sewa-beli” yang artinya akad sewa yang diakhiri

dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan.

Dalam aplikasi, Al-Ijarah dapat dioperasikan dalam bentuk operating lease

maupun financial lease, namun pada umumnya Lembaga Keuangan biasanya

menggunakan Al-Ijarah dalam bentuk sewa-beli karena lebih sederhana dari

sisi pembukuan, dan Lembaga Keuangan tidak direpotkan untuk

pemeliharaan asset, baik saat leasing ataupun sesudahnya.

c. Qard Al-Hasan (Pinjaman Kebajikan), adalah akad yang dikhususkan pada

pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan

akad saling Bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi bisnis secara

komersial. Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah adalah ikut serta

dalam kegiatan sosial, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam

bentuk qard dari dana yang dihimpun dari hasil zakat, infaq, dan sadaqah.

Qard al-Hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang

membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan

bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam

jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa

tambahan atas dana yang dipinjam. Dengan demikian, dapat kita lihat, bahwa

dalam sistem ekonomi syariah mempunyai produk yang jauh lebih lengkap

dari Lembaga Keuangan yang berdasarkan ekonomi Konvensional, karena

semata-mata hanya menggunakan akad pinjam meminjam dan mengandalkan



84

pendapatannya dari nilai waktu atas uang yang dipinjamkannya kepada

nasabah (debitur) bank tersebut.

4.  Perbedaan antara Bank Syariah dan bank Konvensional

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. Di

samping itu, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang

sangat prinsipil, yakni menyangkut hal sebagai berikut :

a. Akad dan aspek legalitas.

Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi

dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari’at Islam. Di

dalam perbankan syariah, apabila pihak-pihak yang melakukan akad atau trasaksi

melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani, maka

konsekwensi hukum yang akan diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja tetapi

juga kelak di hari kiamat.

Semua hal dan pihak-pihak, baik barang, jasa maupun pelaku-pelaku yang

terlibat dalam setiap akad transaksi perbankan syariah harus memenuhi ketentuan-

ketentuan syari’ah sebagai berikut:

1) Rukun: penjual, pembeli, barang, harga dan akad (ijab-qabul / transaksi);

2) Syarat-syarat, yaitu:



85

- Barang dan jasa harus halal. Karena itu segala bentuk akad / transaksi

atas barang dan jasa yang haram menjadi batal / haram demi syari’ah.

- Harga barang dan jasa harus jelas.

- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada

biaya transportasi.

- Barang yang menjadi obyek transaksi harus sepenuhnya dalam

kepemilikan yang sah.

- Tidak diperbolehkan oleh syari’ah melakukan akad / transaksi jual beli

atas barang atau sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti

yang terjadi pada transaksi short sale di pasar modal.145

3) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah

terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka kedua belah pihak

tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi di Badan Arbitrase

Muamalah Indonesia (BAMUI). Lembaga inilah yang mengatur

penyelesaian sengketa yang terjadi antara perbankan syariah dan

nasabahnya.

Lembaga ini didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik

Indonesia dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, BAMUI dalam

145Kitab undang-undang ekonomi syariah,op. cit., hlm. 39
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menyelesaikan sengketa yang menyangkut perbankan syariah mengacu

kepada hukum materi syari’ah.

4) Struktur Organisasi

Bank syariah diperkenankan untuk memiliki struktur organisasi yang sama

dengan bank konvensional, misalnya adanya dewan komisaris dan direksi.

Namun, di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara

struktur organisasi yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional.

Perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur organisasi

perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas

Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada

setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas pendapat atau opini yang

dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah

itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Struktur organisasi

tersebut terbagi atas:

Fungsi utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah

mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Hal ini, karena akad / transaksi

yang berlaku di dalam sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan akad /
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transaksi yang berlaku di dalam perbankan konvensional. Dalam kaitan ini, dalam

sistem perbankan syariah diperlukan garis-garis panduan (guidelines) yang berbeda

pula dengan sistem perbankan konvensional. Garis panduan ini disusun dan

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam pada itu, Dewan Pengawas Syariah

(DPS) harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank

syariah yang diawasi telah berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan syari’at Islam.

Pernyataan DPS ini disampaikan dalam buku laporan tahunan (annual raport) bank

yang bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah meneliti dan membuat

rekomendasi atas produk baru bank syariah yang diawasinya. Dengan demikian, DPS

bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah diteliti dan difatwakan

oleh Dewan Syariah Nasional.146

Sejalan dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah

air, berkembang pulalah jumlah DPS. Hal ini patut disyukuri, tetapi juga harus

disikapi dan diwaspadai secara hati-hati. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya

kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS atas produk

yang sama dalam beberapa perbankan syariah yang berbeda. Hal ini tidak mustahil

akan menimbulkan kebingungan dan keresahan umat Islam dan nasabah. Oleh karena

itu, MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi keislaman

di tanah air, menganggap perlu dan penting dibentuknya satu dewan syariah berskala

146 Ibid., hlm. 44.
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nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya

Dewan Pengawas Syariahnya. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Dewan

Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan

hasil rekomendasi dari Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang

sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia

(MUI) dan dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan seorang sekertaris (ex-officio).

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini dijalankan oleh Badan

Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari’at Islam. Dewan ini bukan hanya

mengawasi perbankan syariah, tetapi juga mengawasi lembaga-lembaga keuangan

syariah lain, seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk

keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan

produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini

menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap

lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar acuan dalam pengembangan

produk-produknya.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi

kepada para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada
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suatu lembaga keuangan syariah tertentu. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan

teguran kepada lembaga keuangan syariah yang dipandang telah menyimpang dari

garis panduan perbankan syariah dan petunjuk syari’at Islam. Hal ini dilakukan

setelah menerima dan mendapat laporan dari Dewan Pengawas Syariah lembaga

keuangan atau perbankan syariah yang bersangkutan.147

Jika lembaga keuangan atau perbankan syariah tersebut tidak mengindahkan

teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas

yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk

memberikan saksi hukum yang berlaku agar lembaga keuangan atau perbankan

syariah tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh dari ketentuan

dan petunjuk syari’ah.

4). Bisnis dan Usaha yang dibiyai Perbankan Syariah.

Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari

ketentuan dan petunjuk syari’ah. Karena itu, bank syariah tidak diperkenankan

membiyai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syari’ah. Lembaga keuangan

syariah dan perbankan syariah tidak akan memperhatikan permohonan pembiyaan

dari suatu usaha atau bisnis sebelum mendapatkan kejelasan dan kepastian akan

beberapa hal pokok sebagai berikut:

- Apakah obyek pembiayaan itu halal atau haram?

147 Ibid., hlm. 48
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- Apakah proyek yang akan dibiyai itu menimbulkan madharat atau tidak?

- Apakah proyek yang akan didanai berkaitan dengan perbuatan zina /

asusila lainnya?

- Apakah proyek itu berkaitan dengan perjudian?

- Apakah proyek yang akan dibiyai itu berkaitan dengan pembuatan senjata

ilegal?

- Apakah proyek itu dapat merugikan syi’ar Islam, baik secara langsung

atau tidak langsung? 148

(5). Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah sudah semestinya memiliki lingkungan kerja yang

sejalan dengan ketentuan dan petunjuk syari’ah. Dalam hal etika, misalnya sifat

shiddiiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan

tabligh (komunikatif/mampu melakukan kerja secara teamwork, keterbukaan) dan

sebagainya adalah menjadi budaya kerja yang ditunjukkan oleh setiap pelaku di

seluruh tingkat struktur organisasi perbankan syariah.

Termasuk di dalam kaitan ini adalah cara berpakaian, pergaulan dan tingkah

laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah

lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang

terbuka dan tingkah laku atau pergaulan yang tidak terpuji. Demikian juga dalam

mengahadapi nasabah, akhlak terpuji harus selalu dikedepankan.

148 Syamsiah, Perbankan Syariah dalam Praktek, Modul Pelatihan Perbankan Syariah, 2006,
(tidak diterbitkan), hlm. 5
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Secara lebih rinci, dalam tabel berikut dapat disajikan perbandingan antara

bank syariah dan bank konvensional:

Tabel II.1  Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL

Berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha
yang halal saja.

Investasi pada jenis usaha halal dan
haram adalah sama saja.

Keuntungan berdasarkan prinsip bagi
hasil, jual beli dan sewa

Keuntungan berdasarkan sistem
bunga.

Mengharamkan bunga Menghalalkan bunga.

Profit dan falah (keberuntungan di
dunia dan akhirat) oriented

Profit oriented

Hubungan dengan nasabah adalah
kemitraan

Hubungan dengan nasabah adalah
debitor-kreditor

kegiatan operasionalnya harus
mendapat rekomendasi dari Dewan
Pengawas Syariah (DPS)

Tidak ada Dewan Pengawas Syariah
(DPS)

Sumber: Diolah dari Syamsiah, Perbankan Syariah dalm Praktek, Modul Pelatihan
Ekonomi Syariah, 2006.

4.   Perbedaan antara Konsep Bunga dan Riba

Volker Ninhaus, seorang pakar ekonomi Bochum, Jerman, menyebut ada

empat pendekatan yang digunakan pakar Muslim tentang ekonomi Islam, yaitu:

- pendekatan pragmatis dengan melakukan berbagai kegiatan konkrit dan

langsung untuk menumbuhkan perekonomian Muslim di seluruh dunia,
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- pendekatan resitatif dengan merumuskan berbagai kode etik ekonomi yang

dapat ditarik dari Al-Qur’an dan Hadis,

- pendekatan utopia yang menghasilkan rumusan-rumusan tentang

rasionalitas ekonomi menurut ajaran Islam, dan

- pendekatan adaptatif yang mencoba mencari kaitan antara ajaran-ajaran

Islam dibidang etika ekonomi dan doktrin-doktrin ekonomi dari ideologi

Barat yang sudah dikenal. Pendekatan-pendekatan ini merupakan jembatan

antara sistem ekonomi pada tataran normatif dan praktis dalam perspektif

Islam.149

Di atas kode etik inilah dibangun suatu sistem perekonomian yang adaptif

terhadap lingkungan. Dalam tataran aplikasi, sistem yang dibangun ini biasanya

mengalami perbedaan antara satu tempat dengan tempat sistem itu dijalankan. Dalam

ajaran Islam terdapat petunjuk-petunjuk yang sifatnya langsung. Sungguhpun

demikian tidak bisa diabaikan kemungkinan pengaruh tidak langsung dari ajaran-

ajaran Islam yang sifatnya umum terhadap kegiatan ekonomi. Petunjuk-petunjuk

yang sifatnya langsung ini telah menimbulkan perumusan-perumusan hukum atau

syariah yang dijadikan referensi bagi sistem ekonomi.

Dengan kerangka semacam ini, sistem ekonomi Islam dipandang sebagai

pelaksanaan syariah Islam dibidang ekonomi. Jadi, apa yang disebut sebagai ekonomi

Islam lebih pada persoalan yang bersifat “mengatur” prilaku ekonomi secara konkrit.

149 Lutfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003,
hlm. 29
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Sejauh ini belum ada kesatuan sikap dan pandangan kaum Muslimin terhadap

dunia perbankan konvensional yang menyangkut bunga bank. Satu pihak

menginterpretasikan bunga bank sebagai riba tanpa memandang apakah itu pinjaman

konsumtif atau produktif.

Sementara pihak lain berpendapat bahwa bunga bank bukan riba karena

adanya unsur-unsur produktif yang menyertainya. Bunga bank termasuk riba, jika

digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Atau seperti pandangan Syarifuddin

Prawiranegara, Gubernur pertama, bahwa bunga bank termasuk riba jika proses

transaksi bersifat memeras.

Kredit konon berasal dari kata qardh, yang berarti meminjamkan uang atau

barang atas dasar kepercayaan. Dalam fikih, orang yang meminjamkan uang tidak

boleh meminta manfaat apa pun dari yang dipinjaminya, ternasuk janji si peminjam

untuk membayar lebih dari yang dipinjamnya.

Jelasnya, dalam skim/qardh, baik peminjam maupun yang meminjamkan

tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apa pun. Sebab, jika syarat atau

janji bisa diberikan oleh yang meminjam, sangat besar kemungkinannya bagi yang

memberi pinjaman itu akan memeras si peminjam dalam berbagai bentuknya. Namun

demikian, praktik perbankan konvensional tetap menjadi persoalan kontroversial di

kalangan umat Islam. Batas-batas pemerasan dalam praktik konvensional, jika

memang ada, bagaimana pun merupakan sesuatu yang kompleks. Belum adanya

kesatuan pandangan dari umat Islam tentang praktik perbankan konvensional dengan
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sistem pembungaanya ini mendorong terciptanya sistem perbankan alternatif, yaitu

sistem non-bunga dan dengan prinsip bagi keuntungan dan kerugian.

Di bawah ini ditampilkan ringkasan pandangan para ulama yang menegaskan

belum bersatunya pendapat mereka tentang bunga bank.

- Masjid Al-Azhar, Kairo, Mesir Majma’ Buhuts al-Islamiyah (Lembaga

Fatwa Tertinggi Al-Azhar yang dipimpin Syeikh Al-Azhar) Tahun 1965 :

“Bunga Bank adalah riba yang diharamkan syariat Islam”.

- Majma’ Buhuts al-Islamiyah (Lembaga Fatwa Tertinggi Al-Azhar yang

dipimpin Syeikh Al-Azhar) Tahun 2002 : 1. merevisi fatwa tahun 1965 ;

2. 9 dari 14 ulama yang hadir menyatakan bahwa bunga bank tidak sama

dengan riba, maka hukumnya halal; 3. 4 dari 14 ulama menyatakan bunga

bank haram. 1 orang di antara para ulama itu tidak bersikap.

- Muhammadiyah: Sidang Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1972, 1976,

1986 dan 1989: “Hukum bunga bank masih mauquf (tidak bersikap)”

- NU : Bahtsul Masail NU tahun1982 sampai dengan sekarang memberikan

tiga alternatif hukum, yaitu: halal, haram dan syubhat.

- MUI Ijtima’ (Pertemuan) ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dan rapat

kerja MUI, Desember 2003: “Bunga bank Haram dan umat Islam harus

menjahuinya.150

150 Lutfi Hamidi, Op.cit., hlm. 35
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Secara rasional, adakah madharat sistem bunga ini lebih besar dibandingkan

dengan manfaat yang diraih. Menurut M. Umer Chapra, alasan di balik pelarangan

bunga mungkin sulit untuk dipahami, kecuali bila dalam memahaminya itu selalu

mempertimbangkan maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan substantif penerapan

syari’at Islam) itu sendiri. Konsekwensi dari pernyataan tersebut adalah bahwa

strategi yang akan dijalankan dalam perbankan haruslah sesuai dengan tujuan

syari’ah, karena bila tidak, maka tujuan tersebut tidak akan dapat diwujudkan.

Adapun tujuan syari’at Islam dimaksud adalah keadilan.151

Perbedaan konseptual antara dua hal yaitu riba dan bunga seringkali kurang

jelas. Riba secara literal berarti semakna dengan kata ziyadah (tambahan). Dalam

pengertian lain secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah,

riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah

(bathil). Terdapat beberapa pendapat dalam menjelaskan hakekat riba, namun secara

umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan

tambahan, baik dalam traksaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.152

Berkaitan dengan ini Allah SWT berfirman:

151 Ibid., hlm. 37
152 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori ke Praktik, Jakarta: Gema

Insani, 2001, hlm. 37
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َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ  َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
َكاَن ِبُكْم َرِحيًمااهللاَ َوَال تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ 

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’ ayat 29) 153

Menurut Ibn al-Arabi al-Maliki (w.543 H) dalam kitabnya Ahkam al-Qur’an,

pengertian al-bathil dalam ayat di atas adalah sebagai berikut:

“riba secara bahasa berarti tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam Al-
Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi
pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari’ah”.154

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi

bisnis atau komersial yang melegetimasi adanya penambahan tersebut secara adil,

seperti transaksi jual beli, gadai sewa, atau bagi hasil dan kerugian dari sebuah usaha

bisnis atau proyek.

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya

manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang

karena digunakan oleh penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas

153 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 112
154 Syafi’i Antonio, Op.cit., hlm.38
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imbalan barang yang diterimanya. Demikian pula dalam transaksi bagi hasil dalam

sebuah usaha, semua pihak yang terlibat dalam usaha tersebut berhak mendapatkan

keuntungan karena disamping menyertakan modal juga ikut serta menanggung resiko

kerugian yang dapat terjadi setiap saat. Demikian itu didasarkan pada kenyataan yang

rasional bahwa modal/uang tidak mungkin dapat berkembang dengan sendirinya

karena faktor waktu semata tanpa dibarengi kerja dan usaha untuk mengembangkan

modal tersebut.155 Hanya saja, memastikan seberapa besar perkembangan modal

usaha (keuntungan) tersebut dan atau resiko kerugiannya adalah bertentangan dengan

‘aqidah tauhid, karena menyangkut masa depan yang bisa memastikan nasib baik

buruk hanya Allah saja. Seperti firmanNya :

َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل ) ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللاُ 23ا (اِعٌل َذِلَك َغدً َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَ 
)24َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن رَبِّي ِألَقْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا (

Artinya:

“Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu:
“Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan
menyebut): “Insya Allah”. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan
katakanlah: “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada
yang lebih dekat kebenarannya daripada ini” (Q.S. al-Kahfi: 23-24). 156

dalam surah Luqman, Allah SWT juga berfirman:

155 Ibid
156 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 296
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ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلغَْيَث َويـَْعَلُم َما ِفي اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب ِإنَّ اهللاَ 
َعِليٌم َخِبيرٌ َأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اهللاَ َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس بِ 

Artinya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari
kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada
dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti)
apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S.Luqman: 34) 157

Pengertian yang sama menyangkut makna riba juga telah disampaikan oleh

berbagai ulama dari berbagai madzhab fikih Islam. Badr al-Diin al-Ayni (w. 855H),

pengarang kitab ‘Umdat al-Qaari Syarh al-Shahih al-Bukhariy, menyatakan bahwa

prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syari’ah, riba berarti

penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang riil”. Dan Al- Imam

Sarakhasi dari madzhab hanafiah berpendapat bahwa Riba adalah tambahan yang

disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya ‘iwadh (padanan) yang dibebankan

syari’ah atas penambahan tersebut.158

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang

(riba duyun) dan riba jual-beli (riba buyu’). Riba utang piutang terbagi dua, riba

157 Ibid, hlm 414
158 Syafi’i Antonio, Op.cit., hlm. 38-39
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qaradh dan riba jahiliyah. Adapun Riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba

nasi’ah.

Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang

disyaratkan terhadap yang berhutang. Adapun riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar

lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada

waktu yang ditetapkan. Riba duyun misalnya terjadi ketika kreditur setuju untuk

memberikan kelonggaran debitur menunda pembayaran dari hutang sebelumnya dan

sebagai gantinya adalah penambahan sejumlah nilai saat debitur mengembalikan

hutangnya.

Riba fadhl yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak

memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitsnya (sawa-an

bi sawa-in)dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran seperti ini

mengandung unsur gharar, yaitu ketidak jelasan bagi kedua belah pihak akan nilai

masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan seperti ini dapat

menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak atau berbagai

pihak yang lain.

Riba nasi’ah yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak

memenuhi kriteria. Untung muncul bersama resiko kerugian (al-ghunmu bi al-

ghunmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi al-dhaman). Transaksi

semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena

berjalannya waktu. Nasi’ah berarti penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis
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barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah

muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang

diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, alghunmu

(untung) muncul tanpa adanya al-ghurmi (resiko), hasil usaha (al-kharaj) timbul

tanpa adanya biaya (al-dhaman). Jadi, al-ghunmu dan al-kharaj diperoleh karena

hanya berjalannya waktu.

Di dalam hadis dikemukakan riba yang dipraktikkan dalam berbagai transaksi

penjualan, baik dalam bentuk pertukaran, maupun kredit (pembiayaan berangsur).

Untuk riba yang terjadi di dalam pertukaran antara dua komiditi yang berbeda dengan

tingkat kualitas yang jauh berbeda disebut riba fadhl. Jika pertukaran tersebut terjadi

dengan kualitas yang sama, maka bukan riba fadhl dan itu dibenarkan. Contoh riba

fadhl adalah 1 Kg komoditi kurma berkualitas tinggi ditukarkan dengan 2 Kg gandum

berkualitas yang berbeda; lebih tinggi atau lebih rendah dari kualitas 1 Kg kurma

tersebut.

Dalam kaitan ini umumnya pihak bank konvensional mengklaim bunga

sebagai pengganti dari biaya enam komponen yang ditimbulkan akibat dari transaksi

peminjaman, yaitu: bunga yang dibayarkan kepada pemilik dana (dalam hal ini pihak

ketiga yang memberikan dana investasi kepada bank), biaya jasa, biaya penyusutan,

premi resiko, konpensasi dari inflasi, renumerasi terhadap bank dalam penyediaan

jasa. Dari pengertian tersebut pihak bank hanya sebagai perantara antara si peminjam

dan pemilik dana.
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Menurut Abu Ahmad Akif, riba adalah kata yang berasal dari bahasa Arab

yang secara literal berarti peningkatan, baik positif maupun negatif. Di dalam Al-

Qur’an istilah ini digunakan juga dalam arti peningkatan yang positif (yurbi al-

shadaqat; Allah berfirman:

ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضََّالَلَة بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

Artinya:

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah
beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk
(Q.S. Al-Baqarah:16).159

dalam ayat di atas, pernyataannya yang lebih tegas adalah:

- Bunga adalah riba yang jelas dilarang oleh agama Islam, tidak peduli

dalam bentuk nama apapun atau pendiskripsian apapun.

- Keuntungan dari pinjaman apapun adalah haram, meskipun pinjaman itu

digunakan untuk konsumsi ataupun produksi.

- Riba adalah dilarang tanpa melihat kualifikasi atau tingkatannya, dan

semua tingkatan riba termasuk dalam segala jenis bunga.

- Bunga dalam tingkatan apapun yang melampaui 0% adalah riba dan itu

dilarang oleh syari’at Islam.

159 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 3
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Pelarangan riba yang muncul di dalam hukum Islam klasik, bukanlah semata-

mata sebagai upaya untuk mencegah kaum kaya mengeksploitasi kaum miskin.160

Berkaitan dengan hal tersebut, isu mengenai riba ini menjadi kontroversial.

Ada yang berpendapat bahwa perbankan konvensional yang mengembangkan

bunga sebagai bagian keuntungan dari pertumbuhan investasi bukanlah merupakan

riba yang dilarang. Argumen ini tidak hanya berkembang dari minimnya pemahaman

mengenai riba yang dilarang berdasarkan alasan eksploitasi, tetapi juga mengabaikan

fakta bahwa banyak praktik riba terjadi di negara-negara Islam di jazirah Arab yang

terjadi dalam perdagangan komersial maupun pembiayaan. Namun demikian masih

banyak perbedaan pendapat mengenai bunga dan riba. Tidak dapat disangkal lagi

bahwa bunga atas pinjaman adalah riba al-nasi’ah yang dilarang.

Istilah bunga bagaimanapun telah digunakan dalam istilah ekonomi dan

dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para ekonom muslim mengakui bahwa

istilah bunga adalah istilah yang telah dikenal secara umum, sehingga mendorong

mereka untuk mengklaim bahwa Islam tidak menerima nilai waktu dari uang (time

value of money). Banyak sumber tulisan dari ekonom muslim yang menggarisbawahi

pertanyaan apakah Islam mengakui atau tidak mengenai nilai waktu uang tersebut,

dan banyak yang mengkategorikannya tidak menerima.

160 Gamal Naser, Ahmad Jamal, dan Khalid Al-Khatib, “Islamic Bank: a study of Customer
Satisfaction and Preferences in Jordan,” artikel dalam International Journal of Bank Marketing, Vol
17 No.3, 1999, hlm. 42
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Pernyataan kontroversial tersebut oleh beberapa ilmuan muslim kemudian

dijawab bahwa Islam tidak mengakui nilai waktu uang tetapi Islam mengakui bahwa

waktu memiliki kontribusi pada nilai harga” (li al-zaman hadldlun fi al-tsaman).

Sesungguhnya para ahli hukum Islam telah berupaya meletakkan basis kelembagaan

keuangan Islam yang telah beroperasi dalam tahun-tahun terakhir yang didasarkan

pada prinsip mudharabah dan ijarah.

Penambahan nilai yang diperoleh dari sitem bunga dalam bank konvensional

ditetapkan sebagai nilai konpensasi kepada jasa terhadap pedagang, atau jasa

perantara keuangan. Meskipun pada kenyataannya perusahaan keuangan yang sama

mungkin menjual item barang untuk satu harga tertentu bagi pembayaran kontan dan

harga yang lebih tinggi bagi pembayaran cicilan. Hal ini tidak Islami, namun praktik

keuangan seperti tetap dipraktikkan sampai saat ini. Di samping itu, harus diakui

bahwa persoalan pertambahan nilai tersebut dapat dikatakan bunga atau bukan, masih

bias (syubhat), baik dari sisi kajian akademis maupun sosiokultural yang sampai saat

ini belum sepenuhnya kondusif terhadap kelembagaan keuangan Islam.

Dalam upaya menegakkan iklim yang kondusif, maka gerakan pendidikan dan

penyadaran tentang bunga adalah riba yang dilarang syari’ah merupakan

keniscayaan. Hal ini merujuk kepada referensi Islam yang ditunjukkan oleh salah satu

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudriy (w. 74 H) tentang larangan riba

fadhl. Bunga didefinisikan sebagai pertukaran terhadap dua komoditi dalam jumlah

maupun kualitas yang setara. Dalam hal ini maka larangan terhadap riba bukan hanya
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berkaitan dengan hutang, penundaan pembayaran atau yang berkaitan dengan nilai

waktu lainnya.161

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa masalah keadilan berada di belakang

mengapa riba dilarang oleh Islam. Keadilan tersebut dapat dicapai dengan

mengkonpensasikan bagian yang sama dan setara dari nilai barang yang dapat

diperkirakan nilai pasarannya pada saat itu.konpensasi yang setara ini ekwivalen

paradeks effisiensi pareto dari sisi ekonomi. Selanjutnya adalah perlu adanya

mekanisme kesepakatan awal (pre-commitment) di mana aturan yang telah disepakati

adalah item yang sama untuk dipertukarkan dan harus setara dalam hal jumlah dan

kualitas. Jika hal ini tidak dilakukan maka larangan terhadap riba fadhl akan

memaksa pedagang untuk membuat mark up pasar terhadap rasio barang yang

mereka perdagangkan.

Kebutuhan untuk mekanisme kesepakatan awal ini adalah untuk menghindari

terjadinya ineffisiensi perdagangan karena kurangnya informasi mengenai nilai harga

yang adil dalam pertukaran antara dua komoditi.

Disebabkan minimnya teori yang memuaskan tentang bunga dalam ilmu

ekonomi modern, maka perkembangan hukum Islam yang melarang riba pada

awalnya tidaklahberlandaskan pada teori ekonomi, namun berdasarkan pada norma

atau syari’at agama, yang memandang penerapan sistem bunga merupakan

representasi dari ketidak-adilan.

161 Ibid., hlm. 49
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Terhadap argumen yang menyatakan bahwa bunga merupakan imbalan dari

sejumlah simpanan atau uang yang ditabung, para pakar muslim memberikan respon

bahwa pembayaran bunga seperti itu hanya bisa dirasionalisasi dari sisi kepentingan

ekonomi. Jika simpanan atau tabungan itu digunakan untuk investasi yang

meningkatkan tambahan modal atau kekayaan, maka ketika seseorang menabung,

tabungannya tersebut akan memberikan kontribusi terhadap asetnya. Tetapi di dalam

aturannya, si penabung tidak memiliki wewenang untuk mengatur tabungannya akan

berputar seperti apa dan seberapa besar tambahan aset/tabungannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka tiadanya pertambahan yang

simultan dari investasi baru, baik yang berupa aset maupun hutang menyebabkan

simpanan tersebut sebenarnya secara tidak langsung akan beralih kepemilikan tapi

tidak akan ada pertambahan kekayaan. Dengan demikian perilaku seperti ini tidak

membenarkan hak atas seseorang terhadap bunga.

Terhadap argumen yang menyatakan bahwa bunga sebagai produktivitas atas

modal, pakar muslim meresponnya dengan menyatakan bahwa meskipun

produktivitas marjinal dan modal dapat berfungsi sebagai salah satu faktor dalam

meningkatkan suku bunga, namun presentasi dari suku bunga tersebut tidak memeliki

hubungan atau korelasi yang erat dengan produktivitas dari modal. Sedangkan

argumen terhadap pandangan bahwa bunga adalah imbalan uang yang ditabung,

pihak yang setuju terhadap bunga merespon bahwa suku bunga tersebut dibayarkan

sebagai imbalan atas jasa uang yang dipinjamkan atau disimpan, bukan dalam
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penyertaan modal. Para pakar muslim berargumentasi bahwa hal ini adalah kesalahan

dari teori ekonomi modern yang memberlakukan bunga sebagai pengembalian untuk

modal dan juga imbalan jasa untuk pengusaha atau pihak yang mentransformasi

simpanan yang potensial menjadi penambahan aset yang aktual, meskipun

sebenarnya pihak yang meminjamkan tidak melakukan apapun untuk mengkonversi

uang menjadi modal dan menggunakannya menjadi produktif.162

Argumen yang menyatakan bahwa bunga muncul sebagai konsekwensi yang

tidak terelakkan dari selisih antara nilai barang kapital saat ini dengan nilainya di

tahun yang akan datang, para pakar muslim merespon bahwa hal ini hanya

menjelaskan hal-hal yang tidak terelakkan saja dan bukan pada tingkat

keakuratan/kebenaran. Hal ini hanya menjelaskan mengapa peminjam berkewajiban

untuk membayar bunga dan mengapa pihak yang meminjamkan menuntut

pembayaran bunga ini, sementara sebenarnya mereka tidak menghiraukan dan tidak

dapat memperkirakan dengan pasti perbedaan nilai barang antara saat sekarang dan

akan datang, maka teori tentang bunga menjadi bersifat abstrak dan tidak realistis.

Berdasarkan respon dan argumentasi di atas, para pakar muslim tetap

mempertahankan pendapat bahwa ketika seseorang meminjamkan uang, walaupun

dana tersebut digunakan untuk menghasilkan aset ataupun hutang melalui investasi

dari uang  tersebut, namun tetap tidak ada alasan yang bisa dibenarkan bahwa orang

yang meminjamkan tersebut berhak menerima sesuatu imbalan dari pengembalian

uangnya.

162 Lutfi Hamidi, Op.cit., hlm. 52
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5.  Keadilan sebagai Inti dari Tujuan Syariat Islam

Al-Qur’an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam

syari’at Islam. Didalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

ۖ◌ َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوَأنـَْزْلَنا 
ۚ◌ ْلغَْيِب بِاَوُرُسَلهُ يـَْنُصُرهُ َمنْ اهللاُ َولِيَـْعَلمَ لِلنَّاسِ َوَمَناِفعُ َشِديدٌ بَْأسٌ ِفيهِ اْلَحِديدَ َوَأنـَْزْلَنا

َعزِيزٌ َقِويٌّ اهللاَ ِإنَّ 

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat
lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid: 25).163

Dalam Al-Qur’an dijelaskan Allah SWT menciptakan keadilan merupakan

tujuan utama mengapa Allah SWT. mengirimkan rasul-rasul-Nya ke muka bumi. Al-

Qur’an juga menempatkan keadilan sama dengan taqwa kepada Allah SWT:

َأالَّ َعَلىٰ قـَْومٍ َشَنآنُ َيْجرَِمنَُّكمْ َوَال ۖ◌ ِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط ِللّٰ َمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آ
تـَْعَمُلونَ ِبَماَخِبيرٌ اهللاَ ِإنَّ ۚ◌ اللَّهَ َواتـَُّقواۖ◌ ِللتـَّْقَوىٰ َأقْـَربُ ُهوَ اْعِدُلواۚ◌ تـَْعِدُلوا

163 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 541
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah:8). 164

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi keadilan di dalam syari’at

Islam. Para ahli hukum di dalam sejarah Islam telah sepakat bahwa keadilan

merupakan tujuan yang terpenting dalam Islam.

Menegakkan keadilan memiliki dimensi yang luas di dalam Islam. Keadilan

harus diwujudkan di seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dalam berkeluarga,

bermasyarakat/sosial, kegiatan ekonomi dan politik, maupun di dalam berinteraksi

dengan hewan dan alam lingkungan hidupnya sekalipun.

Dalam pandangan ahli ekonomi, prinsip keadilan menuntut penggunaan

sumberdaya dengan cara yang baik dan bertujuan kepada perwujudan kebaikan dan

kemuliaan seluruh umat manusia. Dengan menerapkan prinsip keadilan diharapkan

tercapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, meratanya distribusi pendapatan dan

kesejateraan, serta terwujudnya stabilitas ekonomi. Tujuan ekonomi yang demikian

disebut juga dengan tujuan yang bersifat kemanusiaan yang telah diakui oleh semua

kelompok masyarakat dan merupakan hasil dari nilai-nilai moral yang dimiliki oleh

semua agama.

164 Ibid, hlm 108
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Pelarangan terhadap bunga bank merupakan salah satu strategi ekonomi

Islam yang dibingkai dengan etika, moral dan akhlak yang terpuji dimaksud.

Tampaknya hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bukan hanya agama

Islam yang menolak dan melarang pemberlakuan sistem bunga. Semua agama, seperti

Yahudi, Kristen dan Hindu juga menolak kehadiran sistem bunga di dalam

perekonomian umat manusia. Injil sebagai kitab suci agama Kristen menyatakan

bahwa antara riba dan bunga tidak ada perbedaannya, sama-sama haram, dan orang-

orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem bunga termasuk ke dalam

golongan orang-orang jahat.165

Dalam kaitannya dengan konsep keadilan dalam Islam, meskipun pemberian

bantuan dan peningkatan kualitas sosial ekonomi kaum miskin tergambar dalam

maqaashid al-syari’ah, namun pembatasan terhadap pelarangan bunga untuk tujuan

tertentu tidak saja salah, tetapi juga tidak berada pada tempatnya. Islam melarang

sistem bunga pada sistem keuangan dan perdagangan/usaha, dan berusaha lagi untuk

mengorganisasi kembali sistem permodalan dan keuangan dalam bentuk bagi hasil

(profit-loss-sharing). Sistem ini memungkinkan investor mendapatkan bagian dari

hasil usahanya dan pengusaha/peminjam modal tidak menanggung sendiri kerugian

usaha dari faktor-faktor yang tidak mungkin dapat dihindari.

165 Syaffi’i  Antonio. Op.cit. hlm. 42-48
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Jika keinginan untuk mewujudkan penggunaan sumberdaya dengan cara yang

sesuai dengan tujuan kemanusiaan yang universal, maka menjadi penting untuk

mereorganisasikan kembali sistem perekonomian yang telah ada. Pengelolaan

keuangan berdasarkan keadilan dan bagi hasil (profit-loss sharing) merupakan bagian

yang esensial dari upaya mereorganisasi tersebut.

6. Beberapa Kaidah Utama Fiqh Muamalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh

aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran

yang sangat penting adalah bidang muamalah/istishadiyah (Ekonomi Islam). Fikih

muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan

kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-

landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari

fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing

sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-

dasar nilai syariah islam. Fikih sendiri memiliki arti paham, dimana Ilmu Fikih adalah

ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat (aturan) Islam. Semakin paham akan

hukum-hukum syariah Islam, maka akan menuju pada proses perumusan fatwa. Fikih

Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan

hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang

diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.
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Fikih sendiri terbagi dalam beberapa diantaranya dua yaitu Fikih Ibadah dan

Fikih Muamalah. Fikih Ibadadah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia

dengan Tuhan, sedangkan Fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia

disebut Fikih Muamalah. Pendapat ulama lain untuk membedakan kedua fikih ini

adalah dilihat dari niat, jika diniatkan untuk tujuan akhirat maka menjadi fikih

Ibadah, dan jika diniatkan untuk sekedar memenuthi kebutuhan dunia maka

dinamakan fikih muamalah. Terdapat 7 kaidah fikih muamalat menurut (Qardhawi,

2010).

Ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia

berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi

perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, mulai dari

aspek sosial politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian

fikih sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah iqtishady, yang artinya adalah

suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan

membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada,

sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas

kebutuhan yang terbatas tersebut. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum

yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara

manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Sumber-sumber fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil

naqly yang berupa Al-Qur’an dan Al-Hadits, dan dalil Aqly, berupa akal (ijtihad).
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Dimana Al-Qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi

Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan

manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Qur’an merupakan referensi utama

umat islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan sebagai

sumber hukum yang utama, Al-Qur’an dijadikan patokan pertama oleh umat islam

dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupannya, baik itu

untuk urusan dengan tuhan, manusia maupun dengan mahkluk hidup lainnya.

Sedangkan hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik

berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-hadits merupakan sumber fikih

kedua atau sumber kebenarang kedua setelah Al-Qur’an yang berlaku dan mengikat

bagi umat islam dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan Ijma’ dan

Qiyas merupakan kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar’i dalam suatu

masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar’i agar bisa dikatakan

sebagai ijma’, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua

mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma’ bisa dibentuk hanya

dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk

menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur’an

maupun Al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat

dalam nash.

Dalam suatu sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap

dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi. Sistem Islam ini
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berusaha menerapkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya,

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dibangun untuk

mendapatkan nilai materi semata namun juga memperhatikan nilai-nilai spiritual

sehingga kegiatannya tersebut juga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam

dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Seperti

halnya dalam mengadopsi sifat Nabi SAW seperti tabligh, siddhiq, fathonah, dan

amanah, agar setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat sejalan searah dengan

tuntunan yang disariatkan.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem

Islam, sehingga kaidah fikih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-

transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fikih muamalah. Kaidah fikih

muamalah adalah “األصل في المعاملة اإلباحة حتى یدل الدلیل على تحریمھا” (hukum asal dalam

urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti

bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik

larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an maupun Al-

Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fikih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam

kegiatan muamalah yang merupakan urusan duniawi, manusia diberikan kebebasan

sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada

dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada

ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada Hadis Rasulullah yang



114

berbunyi: “أنتم أعلم بأمور دنیاكم” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam

urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam

memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya,

tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan

dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa

mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan

dengan fungsi manusia sebagai خلیفة هللا في األرض (wakil Allah di bumi).

Efek yang timbul dari kaidah fikih muamalah di atas adalah adanya ruang

lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga

hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena

kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut

“dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip

yang dilarang dalam Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam

adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor keharaman baik haram secara zatnya

maupun haram selain zatnya. Haram karena zatnya karena dalam Fikih Muamalah,

terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai obyek transaksi yang diharamkan,

seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan

transaksi yang berhubungan dengan obyek yang diharamkan tersebut juga

diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: ”ما حرم فعلھ حرم طلبھ“ (setiap apa yang

diharamkan atas obyeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam

mendapatkannya). Kaidah ini juga memberikan dampak bahwa setiap obyek haram
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yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan merubah obyek haram

tersebut menjadi halal. Sedangkan haram selain zatnya berkaitan dengan beberapa

transakasi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: tadlis (penipuan), ikhtikar

(rekayasa pasar dalam supply), bai’ najasy (rekayasa pasar dalam demand), taghrir

(ketidakpastian), dan riba (tambahan). Selaian itu, segala bentuk transaksi yang tidak

lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam karena dianggap tidak sah,

baik disebabkan oleh rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya

yang tidak terpenuhi, terjadi ta’alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi

two in one (dua akad sekaligus). Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad

yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua.

Yang seperti ini, terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus

sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) akad mana yang harus digunakan, maka

transaksi ini dianggap tidak sah.

Pemahaman umat islam mengenai prinsip dan sendi-sendi dalam muamalah

tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi memahaminya hanya sepotong-sepotong

yang justru akan melahirkan interpretasi yang keliru. Bahkan yang lebih

menyedihkan ini akan berakibat masuknya umat islam pada ranah-ranah yang

dilarang sariat dalam mencari nafkah hidup seperti riba, maysir, gharar, dan lain

sebagainya. Bahkan Sayidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan “Barangsiapa

yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan
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terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus

menerus terjerumus”. Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu berkata, “Janganlah

seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk

riba”. Hal ini menggambarkan betapa umat islam wajib memahami tentang fikih

muamalah terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi ekonomi dalam bentuk

apapun.

Dalam konteks ini Allah berfirman :

ُقُصوا َقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اهللاَ َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا  ُرُه َوَال تـَنـْ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
)٨٤(َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم ُمِحيطٍ اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإنِّي َأرَاُكْم ِبَخْيٍر َوِإنِّي 

نَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا ِفي التـَْبَخُسواَوَال ۖ◌ َويَا قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط 
)٨٥(اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 

Artinya :

Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus saudara mereka, Syu’aib. Ia
berkata, “Hai Kaumku sembahlah Allah, sekali-kali Tiada Tuhan bagimu
selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan.
Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Sesungguhnya
aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)
Dan Syu’aib berkata,”Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan
dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka
dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat
kerusakan. (Q.S. Hud: 84-85)166

Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu aqidah dan muamalah

Ayat ini juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezki (harta) tidak boleh

166 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 231
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sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, yang

disebut dengan syari’ah.

Adapun tujuh kaidah utama fiqh muamalat sebagai berikut:

1. Hukum dasar muamalat adalah mubah (boleh)

Hukum dasar muamalah adalah mubah kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit,

dan tegas dalalahnya (ketepatgunaannya sebagai dalil) yang melarang serta

mengharamkannya. Jika ada maka nash itulah yang dipegang. Salah satu bentuk

kasih sayang Allah Ta’ala kepada hamba-Nya adalah memberikan segala fasilitas

di dunia ini untuk dinikmati dan dikelola oleh manusia. Segala yang diciptakan

oleh Allah Ta’ala hukum asalnya bisa diambil manfaatnya oleh manusia.

Allah Ta’ala berfirman:

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا

Artinya:

“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di muka bumi untuk kalian
semuanya.”(Q.S. Al-Baqarah: 29)167

Di dalamnya terkandung dalil bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan

adalah boleh, hingga ada dalil yang memindah hukum asal ini. Tidak ada

perbedaan antara hewan dan lainnya dari perkara yang dapat dimanfaatkan tanpa

menimbulkan mudharat. Kata “Segala” dalam firman Allah di atas suatu

167 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 5.
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pengukuhan yang lebih kuat atas hal ini. Berdasarkan ayat tersebut maka para

ulama membuat kaidah fiqh untuk memudahkan ummat Islam dalam memahami

syari’at Islam, yaitu:

بَاَحةُ  اَألْصُل ِفي اْألَْشَياِء اْإلِ

“Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh.”

Kaidah ini berkaitan dengan hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak

ada dalil yang membolehkannya maupun mengharamkannya. Lafadz (األشیاء)

dalam kaidah ini, sekalipun disebutkan secara mutlak akan tetapi maksud

sebenarnya adalah di-taqyid dengan segala sesuatu yang tidak membahayakan.

Karena sesuatu yang terbukti membahayakan secara nyata maka hukum asalnya

bukan dibolehkan sekalipun tidak ada teks dalil tentangnya.168

Kaidah yang berlaku secara terus menerus dalam syariat adalah bahwa sesuatu

yang didiamkan oleh syara’, tidak membahayakan dari segala sesuatu dan

muamalah yang bermanfaat hukumnya tidaklah haram. Hukum ini tidak berubah

kecuali dengan dalil.169

Berdasarkan kaidah ini, diperbolehkan akad dan tasharruf (transaksi) yang di

dalamnya tidak ada nash yang jelas menunjukan boleh atau haramnya, juga tidak

terdapat syubhat riba dan mudharat.170

168 Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, al-Mumti’ Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah,
Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 141

169 Ibid
170 Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar’iyyah,

Beirut: Muasasah al-Risalah, Cetakan Petama, 2004, hlm. 183
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Akad-akad transaksi dan muamalah modern banyak yang bisa dihukumi boleh

karena hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan. Begitu pula, binatang-binatang,

tumbuhan, buah-buahan, makanan, dan lain-lain hukum asalnya adalah boleh.

Adapun jika ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya atau tercampuri

dengan yang diharamkan seperti riba, usaha yang batil dan hal-hal yang

diharamkan lainnya maka hukumnya menjadi haram. Kaidah hukum asal segala

sesatu adalah mubah termasuk dalam muamalah berlandaskan dalil-dalil syar’i

dari al-Qur’an al-Sunnah dan logika akal sehat. Di antara dalil tersebut adalah

ayat yang sudah dipaparkan yaitu QS. al-Baqarah ayat 29 dan juga masih banyak

dalil lainnya. Di antaranya adalah firman Allah Ta’ala:

َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 
Artinya:

Dan Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di
bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ayat Allah bagi kaum yang
berfikir.” (Q.S. Al-Jatsiah: 13)171

َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو ُقْل َال َأِجُد ِفي
ِبهِ ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلغَْيِر اهللاِ َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأوْ 

Artinya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena

171 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 499.
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sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama
selain Allah.” (Q.S. Al-An’am: 145)172

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Ta’ala menyebutkan makanan yang

diharamkan sebagai bentuk pengecualian. Berarti yang tidak dikecualikan itu

diperbolehkan. Sedangkan QS. Al-Jatsiyah ayat 13 seperti QS.Al-Baqarah ayat 29

yang menunjukan bahwa segala yang dimuka bumi hukum asalnya untuk

manusia.

تـََعاَلى فـََرَض فـََراِئَض صلى اهللا عليه وسلم ِإنَّ اهللاَ قَاَل َرُسوُل اهللاِ :َعْن َأِبي ثـَْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ قَالَ 
َوَحرََّم ُحُرَماٍت َفَال تـَْنَتِهُكوَها َوَحدَّ ُحُدوًدا َفَال تـَْعَتُدوَها َوَسَكَت َعْن َأْشَياَء ِمْن َفَال ُتَضيـُِّعوَها 

َها َغْيِر ِنْسَياٍن َفالَ تـَْبَحُثوا َعنـْ

Artinya:

dari Abu Tsa’labah Al-Khusyani radhiallahu ‘anhu, beliau berkata: Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah
menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan
telah menetapkan batasan-batasannya janganlah kalian melampauinya, Dia telah
mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, Dia
mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan karena
lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya.” 173

Al-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya:

فـََقاَل َوَسلََّم َعْن السَّْمِن َواْلُجْبِن َواْلِفَراءِ َعَلْيِه اهللاُ َصلَّى اهللاِ ُسِئَل َرُسوُل َعْن َسْلَماَن قَالَ 

ِفي ِكَتاِبِه َوَما َسَكَت َعْنُه فـَُهَو ِممَّا َعَفااهللاُ ِفي ِكَتاِبِه َواْلَحَراُم َما َحرََّم اهللاُ اْلَحَالُل َما َأَحلَّ 

172 Ibid, hlm 147.
173 Al Baghdady, Ali ibnu al hasan al Dar Quthni (w. 385 H), Sunan Daru Quthni, Beirut,

Darul Ma’rifah, 1966 M/1387 H. juz 2, hlm. 281.
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Artinya:

dari Salman ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya
tentang mentega, keju dan Al Fara (sejenis baju dari kulit)." Beliau lalu
menjawab: "Halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya,
dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitab-Nya. Adapun
yang Allah diamkan, maka itu adalah sesutau yang Allah maafkan. 174

Kedua hadits ini menunjukan bahwa segala sesuatu yang tidak dijelaskan status

hukumnya halal ataukah haram dibolehkan karena Allah memaafkannya dan

dibiarkan, ini menunjukan pembolehkan yang tidak mengandung dosa

mengerjakannya.

2. Patokan yang jadi pegangan adalah maksud dan substansi, bukan redaksional

maupun penamaannya.

Dalam akuntansi, istilah ini dikenal dengan substance over form. Misalnya ada

orang yang mengatakan “mobil ini aku pinjamkan kepadamu dengan ganti biaya

operasional sebesar Rp 500.000,-” maka yang terjadi adalah transaksi sewa

menyewa bukan pinjam meminjam.

َرةُ  بِاْألَْلَفاِظ َوالَتْسِمَياتِ َواْلُمَسمَِّياِت الَ بِاْلَمَقاِصدِ اَْلِعبـْ

“Yang jadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun
penamaannya.”

Kaidah ini memberi pengertian bahwa yang jadi patokan adalah maksud

hakiki dari kata-kata yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan bukan

redaksi ataupun penamaan yang digunakan. Dan dari kaidah ini, bercabanglah

174 Al-Tirmidzi, Muhammad  ibn Isa Abu Isa (w.279.H) , Jami’ Shahih Sunan Al Tirmidzi juz
4, (tahqiq; Ahmad Muhammad Syakir dkk) Beirut, Dar  Ihya Al Turats  Al Arabi. Juz 3, hlm 340
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satu kaidah lain yang melengkapinya, yang disebutkan dalam Jurnal Al-Ahkam

Al-Adliyyah, yakni kaidah:

َرُة فِى ْالُعُقْوِد بِاْلَمَقاِصِد َواْلَمَعاِني َال بِاْألَْلَفاِظ َواْلَمَباِني اَْلِعبـْ

“Yang dijadikan pegangan dalam transaksi (akad) adalah maksud dan
pengertian bukan redaksi ataupun premis.”

a. Makna Kaidah

Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi

patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan

transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam

transaksi tersebut. Sebab, maksud hakikinya adalah pengertian, bukan redaksi

yang digunakan. Lagipula, redaksi hanyalah balok-balok yang menyusun

pengertian. Kendati demikian, selama penyatuan antara redaksi dan pengertian

yang dimaksud tidak mustahil, redaksinya tidak boleh dihapuskan.175

Selain itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa untuk menghasilkan

suatu transaksi tidak harus melihat pada kata-kata yang terucap pada waktu

transaksi, melainkan cukup melihat inti makna atau tujuan dari kata-kata yang

diucapkan. Karena secara substansial, yang menjadi tujuan adalah makna atau

maksud, bukan kata-kata dan bentuknya. Kata-kata hanyalah sarana untuk

menunjukkan makna. Di kalangan kedua mazhab ini hanya ada satu pendapat,

175 Yusuf Al-Qardhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,
2014), hlm. 39
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yaitu memenangkan sisi tujuan atau substansi, terkecuali apabila terjadi kesulitan

untuk mempertemukan antara kata-kata dan tujuannya.176

Sebagai contoh apabila seseorang berkata kepada orang lain, “Kendaraan

ini kupinjamkan kepadamu untuk kau kendarai sampai kota A dengan ganti lima

puluh Qirsy”. Maka itu adalah transaksi sewa menyewa, bukan transaksi pinjam

meminjam, kendati kata-kata yang dipakai dalam transaksi adalah redaksi pinjam

meminjam, karena pinjam meminjam adalah pengalihan manfaat tanpa

kompensasi (ganti), sedangkan disini ada kompensasi.

Contoh lainnya bisa kita lihat padasaat transaksi jual beli al-wafa’

dilangsungkan, penggunaan redaksi jual beli yang mengandung konsekuensi

pengalihan kepemilikan barang kepada pembeli-justru tidak menimbulkan

konsekuensi tersebut. Sebab, pengalihan kepemilikan bukanlah maksud dari

kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi jual beli al-wafa'. Maksud

mereka tidak lain adalah menjadikan barang yang diperjual belikan sebagai

jaminanutang si penjual kepada si pembeli, dan menjadikan barang yang diperjual

belikan tetap berada ditangan si pembeli selama utang belum dilunasi. Karena

itulah transaksi ini tidak keluar dari wujud transaksi gadai, sehingga yang berlaku

atasnya adalah hukum gadai, bukan hukum jual beli.177

176 Ahmad Sudirman Abbas, Qawa’id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh, (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya dan Anglo Media, 2004), hlm. 33

177 Yusuf Al-Qardhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,
2014), hlm. 39
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Berdasarkan hal itu, si penjual dalam jual beli al-wafa’ berhak meminta

kembali barang yang dijualnya setelah ia mengembalikan pembayaran harga

barang tersebut. Sementara si pembeli berhak memita kembali pembayaran harga

barang yang dibelinya setelah ia mengembalikan barang tersebut. Seandainya

transaksi ini merupakan jual beli yang hakiki, tentulah barang yang diperjual

belikan tidak boleh dikembalikan, dan pembayaran harga barang tersebut pun

tidak boleh diminta kembali, kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk

membatalkan jual beli dan menawarkan kesepakatan baru.178

b. Dalil Syar’i bagi Kaidah Ini

Dalil kaidah ini adalah hadis shahih lagi masyhur yang diriwayatkan Umar

Bin Al-Khathab dari Nabi SAW. Nabi bersabda:

َوِإنََّمابِالنـِّيَّةِ اْألَْعَمالُ ِإنََّماَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ قَالَ اْلَخطَّابِ ْبنِ ُعَمرَ َعنْ 
نـََوىَماِالْمِرئٍ 

Artinya:

“dari Umar bin Khattab dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya,
dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya179

c. Ba’i Al-Wafa’

Secara etimologis, al-ba’i berarti jual beli, dan al-wafa’ berarti

pelunasan/penutupan utang. Ba’i al-wafa’ adalah salah satu bentuk akad

178 Ibid., hlm. 40
179 Al Bukhari (w.256.H) 6/2461, Muslim (w. 261 H) 6/48 ,Tirmidzi (w. 279 H) 4/179,

Nasa’I (w. 303 H) 1/58
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(transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan

abad ke-5 Hijriah dan merambat ke timur tengah.180

Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai’ al-wafa’/jual

beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan

syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila

tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Menurut Dr. Nasrun Haroen, ba’ial-

wafa’ adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan

syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang

waktu yang telah ditentukan telah tiba.181

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya

satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli

barang itu kembali dari pembelinya.182 Misalnya, Ruslan sangat memerlukan

uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Riadi seharga

Rp10.000 selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang

waktu dua tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali

seharga penjualan semula, yaitu Rp 10.000,- kepada Riadi. Disebabkan akad

yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Riadi

selama dua tahun itu dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya,

sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah

180 A. Bakir Ihsan, Ensiklopedi Islam, (Jakarta :PT. Intermasa, 2005), hlm. 278
181 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 150
182 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2,

2013, hlm. 178
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sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Musthafa Ahmad al-Zarqa (w.

1999 M) mengatakan, bahwa barang yang diperjual belikan dalam bai’ al-wafa’

adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan rumah, tanah, perumahan

dan sawah.183

Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam

pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau

meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara,

banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan

yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka

pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini,

menurut ulama termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat

Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal

kemudian dengan bai’ al-wafa’.184

d. Hukum Ba’i Al-Wafa’

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa (w. 1999 M) dan Abdurrahman as

Shabuni (w. 449.H)), dalam sejarahnya, bai’ al-wafa’ baru mendapat justifikasi

para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini

telah berlangsung beberapa lama dan bai’ al-wafa’ telah menjadi ‘urf (adat

kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh,

dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasali

183 Ibid., hlm. 179
184 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hm. 153
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(461-573 H) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan:

“para syekh kami (Hanafi) membolehkan ba’i al wafa’ sebagai jalan keluar dari

riba.185

Menurut Abu Zahrah (w.1393 H/1973 M), tokoh fikih dari Mesir,

mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan ba’i al-wafa’ di

tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H

adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada

orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapat imbalan apa

pun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini

membawa mereka untuk membuat akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat

terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi.

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap ba’i

al-wafa’ adalah didasarkan pada istihsan urfi. Akan tetapi para ulama fiqh lainnya

tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Hal ini sandarkan pada hadis:

ِه قَاَل نـََهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ع ْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
ي بـَْيٍع َوَعْن رِْبِح َما َلْم ُيْضَمنْ َسَلٍف َوبـَْيٍع َوَعْن َشْرطَْيِن فِ 

Artinya:

dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan syarat diberi hutang,

185 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013),
hlm. 180
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serta dua syarat dalam jual beli dan menjual barang yang tidak ada
terjamin186

Alasan mereka adalah:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena

jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara

sempurna dari penjual kepada pembeli.

2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa-barang yang dijual itu harus

dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap

mengembalikan uang seharga jual semula.

3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di

zaman sahabat.

4. Jual beli ini merupakan hillah yang tidak sejalan dengan maksud syara’

pensyariatan jual beli.187

e. Rukun Ba’i Al-Wafa’

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwayang menjadi rukun dalam bai’ al-

wafa’ sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan

menjual) dan kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, mereka hanya ijab

kabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan

186 Al Darimi, Abdullah ibn Abd al Rahman Abu Muhammad (w.255 H), Sunan Al Darimi,

(Tahqiq: Fawaz Ahmad Zamraly, Khalid Al Sab’i  Al ‘Ilmy) . Beirut, Dar Al Kitab Al ‘Araby, Juz 2,
hlm 329, Hadis ini juga ririwayatkan oleh Al Tirmizi, An Nasa’i, dan Ahmad.

187 Nasrun Haroen, Op.cit, hlm. 156
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pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, termasuk

syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat bai’ al-wafa’, menurut mereka, sama dengan

syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk ba’i al-wafa’ hanyalah

dari segi penegasan bahwa barang yang telah di jual itu harus dibeli kembali oleh

penjual dan tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya

satu tahun, dua tahun, atau lebih.188

f. Kaitan dengan Kaidah Asasi

Kaidah “Yang jadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi

ataupun penamaannya” bisa dikatakan bahwa berkaitan dengan kaidah asasi yang

pertama, yaitu:

ِبَمَقاِصِدَهاَاْالُُمْورُ 

Artinya:

“Setiap perkara itu tergantung pada maksudnya.”189

Kedua kaidah ini juga berlandaskan langsung kepada sebuah hadits yang

telah disebutkan di atas bahwa segala perbuatan tergantung pada niatnya.

Pada pengertian kaidah asasi yang pertama sendiri dapat dipahami bahwa

hukum yang ditetapkan terhadap suatu perkara yang timbul dari perkataan atau

perbuatan subjek hukum (mukallaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari

188 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2,
2013), hlm. 182

189 H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis,Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 117
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perkara tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kaidah

tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain, dimana kedua kaidah ini

sama-sama bertumpu terhadap maksud dan tujuan suatu perkataan atau perbuatan

dari sebuah perkara yang dilakukan oleh subjek hukum (mukallaf).190

Sebagai contoh pada kaidah asasi yang pertama adalah jika seseorang

menemukan barang temuan (luqathah) kemudian memungutnya. Jikalau ia

mengambilnya dengan niat memilikinya, maka ia dianggap sebagai peng-ghashab

(perampas), dan seandainya barang tersebut rusak sewaktu di tangannya, maka ia

berkewajiban untuk menggantinya, dan jika ia mengambilnya dengan niatan

akanmenyerahkannya kepada pemilik barang atau kepada petugas keamanan agar

dapat diserahkan kepada pemiliknya, maka hal itu merupakan sebuah tindakan

terpuji dan seandainya barang tersebut rusak ketika berada di tangannya sebelum

sempat diserahkan tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian maka ia tidak dikenai

kewajiban mengganti. Penjelasannya atas maksud dan tujuannya dalam hal

tersebut dapat diterima dengan disertai bukti-bukti pendukung (qarinah) yang

menguatkan pernyataan dan penjelasannya.191

Sedangkan untuk contoh kaidah yang jadi patokan adalah maksud dan

substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya bisa kita lihat ketika apabila

seseorang berkata kepada orang lain, “Kendaraan/rumah ini kuhibahkan

190 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id Fiqhiyyah,
(Jakarta: Amzah, 2009) , hlm. 6

191 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id Fiqhiyyah,
(Jakarta: Amzah, 2009) , hlm. 11
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kepadamu dengan ganti seratus juta rupiah”,maka ini adalah transaksi jual beli,

bukan transaksi hibah.Sebab, penyebutan “seratus juta rupiah” bersama redaksi

hibah menunjukkan bahwa maksudnya adalah jual beli, bukan hibah.192

g. Kaidah ini Membatalkan Segala Siasat Fiqh

Kaidah ini membatalkan siasat-siasat fiqh yang terkenal ditentang para ahli

fiqh namun justru difatwakan sebagian ahli fiqh lainnya dalam rangka

menggugurkan kewajiban atau memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Ini

mirip perbuatan kaum Yahudi ihwal hari Sabtu. Ketika Allah mengharamkan

penangkapan ikan pada hari itu, mereka pun memasang jarring pada hari Jumat

agar ikan-ikan memasukinya pada hari Sabtu, lantas mereka panen pada hari

Ahad.193 Al-Qur’an mengisahkan cerita tentang mereka yang berujung pada

kutukan Allah terhadap mereka, sehingga mereka diubah menjadi kera. Allah

SWT berfirman:

َواْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِفي السَّْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهمْ 
ُلوُهْم ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم َال َيسْ  ِبُتوَن َال تَْأتِيِهْم َكَذِلَك نـَبـْ

Artinya:

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut
ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, ketika datang kepada mereka
ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan
di hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.

192 Yusuf Al-Qardhawi, Op cit. hlm. 40
193 Ibid., hlm. 48
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Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.”(Q.S. Al
A’raf: 163) 194.

Imam Al-Bukhari r.a menyebutkan bahwa siasat fiqh adalah bentuk yang

lahirnya dapat diterima secara fiqh tetapi batinnya palsu. Berdasarkan kebijakan

dan maksud-maksud syariat, siasat tersebut tidak sah. Pasalnya, syariat

bermaksud melarang tetapi siasat fiqh malah memperbolehkan, syariat bermaksud

mewajibkan tetapi siasat fiqh malah menggugurkan.195

Sebagai contoh siasat fiqh yaitu mengenai penghalalan nikahnya perempuan

dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan talak tiga dan talak bain

kubra, padahal si perempuan tidak halal dinikahi kembali oleh simantan suami

sebelum menikah dengan suami baru. Maka hadirlah sesosok lelaki yang

menikahinya (Al-Muhallil) bukan agar merasa tenteram kepadanya, bukan agar

terwujud cinta dan kasih sayang antara mereka berdua, bukan agar memperoleh

keturunan darinya, bukan pula untuk mencapai salah satu maksud pernikahan

yang disyariatkan, melainkan hanyalah“lelaki sewaan”, sebagaimana disebut

demikian dalam hadis, untuk satu malam atau satu jam saja, untuk kemudian

menceraikannya.

Adapun contoh siasat fiqh dalam muamalah adalah penghalalan riba atas

nama jual beli.196 Hal ini dapat kita lihat dalam praktik jual beli al-‘inah. Praktik

jual beli al-‘inah adalah sebuah praktik jual beli dimana seorang penjual menjual

194 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 171
195 Yusuf Al-Qardhawi, Op cit. hlm. 49
196 Ibid
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barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo

tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli

(sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat

jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.197

Menurut Ibnul Qayyim (w.751 H), bahwa riba tidak diharamkan hanya

lantaran bentuk dan redaksinya saja, melainkan diharamkan lantaran hakikat dan

pengertiannya. Juga, maksudnya yang melandasi siasat ribawi sama saja seperti

melakukan riba yang tegas. Kedua pihak yang bertransaksi mengetahui itu dalam

hati, begitu juga setiap orang yang menyaksikan kondisi mereka. Allah pun Maha

Tahu bahwa maksud mereka adalah riba itu sendiri. Mereka hanya menjadikan

suatu transaksi sebagai sarana, padahal tidak mereka maksudkan, lantas mereka

menamakannya dengan nama pinjaman yang bukan nama sebenarnya. Dapat

diketahui bahwa tindakan itu tidak menangkal pengharaman dan tidak

melenyapkan kerusakan yang menjadi alasan diharamkannya riba, bahkan malah

memperkuat dan mempertegas pengharaman itu dari banyak aspek. Demikianlah

uraian Ibnul Qayyim.198

3. Diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar

Diharamkan menerima zakat atau sedekah bagi orang yang sesungguhnya

mampu bekerja, meskipun ia sengaja berhenti bekerja hingga jatuh miskin demi

mengandalkan meminta-minta. Secara luas hal ini diartikan menguasai harta

197 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2,
2013, hlm. 185

198 Ibid., hlm. 59
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orang lain tanpa suatu kompensasi berupa kerja, derma, atau waris melainkan

dengan cara zalim seperti pencurian, kecurangan, riba, suap, penimbunan, jual

beli sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, menyewakan barang yang tidak

boleh disewakan. Sehingga, jual beli barang yang sudah kadaluarsa/tidak layak

konsumsi, makanan yang tercemar atau berbahaya bagi kesehatan juga termasuk

dilarang. Sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan fasilitas hidup untuk

manusia, yang halal lagi baik. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan dan kebaikan

hamba-Nya, Allah SWT melarang dan mengharamkan apa-apa yang

membahayakan dan memudharatkan bagi diri seorang hamba ataupun orang lain.

Diantara hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah

memakan harta manusia dengan cara yang bathil apapun bentuknya. Dalam

sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda bahwasanya:

عن ابي برزة االسلمي قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 

أنفقه وعن جسمه فيم أبال
Artinya :

“dari Abu Barzah Al Aslami berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
Salam bersabda: "Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser
pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan,
tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia
peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang tubuhnya untuk apa dia
gunakan" 199

199 Al-Timidzi, Op.cit, Juz 4. Hlm 612
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Contoh-contoh perbuatan memakan harta secara bathil antara lain:

1. Suap-menyuap (sogok-menyogok)

2. Tipuan dalam jual-beli

3. Riba

4. Merampas yang bukan haknya

5. Dusta dalam muamalah

6. Menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia sudah mampu

membayarnya

7. Sumpah palsu untuk meyakinkan orang

8. Mengurangi timbangan dan takaran.

Dari beberapa contoh di atas, yang menjadi perhatian penting untuk

diuraikan adalah masalah suap menyuap atau sogok-menyogok. Sesunguhnya

perbuatan suap menyuap merupakan sejelek-jeleknya usaha dan seburuk-

buruknya perbuatan/pekerjaan, hilangnya amanah dan munculnya khianat,

diangkatnya rasa kasih sayang dalam hati disebabkan usaha tersebut tidak diridhoi

dan dicintai oleh Allah SWT. Apabila perbuatan ini telah tersebar pada suatu

kaum, maka hilanglah kebaikan-kebaikan kaum tersebut dan hilanglah hak-

haknya. Perbuatan semacam ini seharusnya sudah menjadi perhatian kita

bersama, tidak hanya tugas penegak hukum namun masyarakat juga harus turut

andil dalam memberantas penyakit ini, setidaknya melaporkan kepada pihak yang

berwenang jika menemui praktek-praktek suap menyuap agar rahmat dan kasih

saying Allah tetap tercurah. Betapa banyak dari kalangan manusia yang menjadi
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hina, hilangnya hak-hak mereka, ataupun dijebloskan ke penjara disebabkan

perbuatan ini. Oleh karena itu, wajarlah kiranya Rasulullah SAW menyabdakan

pada umatnya yang berbunyi:

َعَلى الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشيَوَسلََّم َلْعَنُة اهللاِ َعَلْيِه اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ قَ الَ ْبِن َعْمٍرو قَ َعْبِد اهللاِ 

Artinya :

“dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap." 200.

Didalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda:

َعَلْيِه َوَسلََّم الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشيَ َلَعَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ ْبِن َعْمٍرو قَالَ َعْن َعْبِد اهللاِ 

Artinya :

“dari Abdullah bin Amr, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.”201.

Dilaknatnya orang yang menerima sogok, karena ia telah mengambil harta

tanpa cara yang haq, dia telah membukakan pintu keburukan dan kerusakan

kepada kaum muslimin. Dia telah memakan harta manusia secara bathil, sesuai

dengan firman Allah SWT :

َنُكْم  بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم َوَال يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
َكاَن ِبُكْم رَِحيًماتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ اهللاَ تـَقْ 

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang

200 Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah Al Qazwaini, (w. 273 H), Sunan Ibnu
Majah, (tahqiq: Muhammad Fuad  Abdul Baqi), Beirut,Darul Fikri, t.th,  hadis ke 2.185, juz 2 hlm 775

201. Ahmad  ibn Hanbal, Op.cit, Juz 11 hlm 87
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berlaku dengan suka sama suka (dengan penuh keridhaan) diantara kamu.
Dan janganlah kaum membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nissa’: 29)202.

Adapun orang yang menyogok, kenapa dia dilaknat? Karena dia telah

membantu orang yang zhalim atas kezhalimannya dan telah membantu membuka

pintu kerusakan kepada saudaranya sesama muslim.

Adapun si perantara yang mengantarkan jalan untuk sogok-menyogok juga

mendapat laknat, karena dia adalah perantara yang tidak benar, dia telah

mendorong orang lain untuk memakan harta manusia secara bathil, dia seperti

orang yang membawa minuman khamar dan juga seperti penulis transaksi riba

dan seperti saksi-saksi dalam mu’amalah riba.

Oleh karena itu, Allah dan RasulNya memberikan pedoman bagi umat

Islam dalam bermuamalah tidak melanggar laranganNya, karena apa yang

diperbuat di muka bumi akan diminta pertanggungjawaban, maka apa yang

dijawab oleh para penyuap dan penerima suap di akhirat kelak, tatkala mereka

ditanya oleh Allah SWT darimana harta tersebut kalian dapatkan? Niscaya semua

jawabannya akan ditampakkan secara jelas dihadapan Allah SWT dan tidak akan

bisa untuk disembunyikan.

a. Syubhat Seputar Suap

Di zaman sekarang, suatu hal yang sangat kita sayangkan sekali yaitu adanya

anggapan-anggapan bahwa suap menyuap adalah suatu hal yang lumrah karena

202 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm. 83
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sudah memasyarakat (lazim) dan itu boleh-boleh saja dilakukan kalau didasari

atas suka sama suka, senang sama senang, bahkan mereka mengatakan bahwa hal

tersebut sama dengan hadiah yang boleh diberikan karena syukur nikmat pada

Allah SWT.

Tentu saja pernyataan di atas adalah syubhat yang perlu diluruskan dan diletakkan

sesuai pada tempatnya.

Bantahan:

1. Pernyataan orang yang mengatakan bahwa masalah suap-menyuap adalah

suatu hal yang lumrah dan itu adalah suatu hal yang boleh dilakukan karena

sudah lazim dan memasyarakat, maka tentu saja hal ini adalah pernyataan

yang menyalahi syariat Islam. Hal ini disebabkan karena hukum suap-

menyuap dalam agama kita sudah sangat jelas keharamannya, berdasarkan

dalil-dalil yang telah kita jelaskan di atas. Lalu, suatu hal yang

memasyarakat/lazim tidak boleh dijadikan dalil untuk membenarkan suatu

perbuatan, karena betapa banyak suatu perbuatan yang memasyarakat dan

membudaya ternyata perbuatan tersebut menyalahi syariat Islam. Contohnya;

melakukan sumpah tidak atas nama Allah, atau lebih ekstrem lagi seperti

sumpah pocong untuk kelompok-kelompok tertentu, praktek perdukunan dan

sesajian untuk roh-roh halus atau bangsa jin. Contoh lain seperti pergaulan

laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang telah memasyarakat dan
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membudaya, dukungan orang tua terhadap anaknya dalam berpacaran,

padahal perbuatan tersebut dilarang oleh Allah dan rasul, berdasarkan hadis

Rasulullah SAW:

سلم : ألن يطعن في رأس أحدكم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و معقل بن يسار يقول 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ال تحل له

Artinya:

“Mu’aqqal bin Yasar berkata Rasulullah SAW telah bersabda: Sungguh
kepala seorang ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya dari pada
menyentuh wanita yang tidak halal baginya” 203

Oleh karena itu, memasyarakatnya suatu perbuatan tidak bisa untuk dijadikan

dalil atau pegangan dalam menjalankan syari’at Islam. Maka yang bisa

dijadikan dalil adalah kalau suatu perbuatan itu terdapat tuntunannya di dalam

Al-Qur’an dan as-Sunnah atau diamalkan oleh para salafush sholeh yang

dikenal dengan atsar para sahabat.

2. Mereka membolehkan suap-menyuap tersebut dengan alasan hadiah dan

syukur nikmat, maka tentunya hal ini adalah kalimat yang haq namun yang

dimaksud dengannya adalah kebatilan. Antara suap-menyuap dan hadiah

adalah dua makna yang berbeda, dan hasil yang berbeda. Dalam al Mu’jam al

Wasith (Dr. Syauqi Dhaif, dkk) dijelaskan perbedaan antara suap dengan

hadiah.

3. Suap atau di dalam bahasa Arab diisitilahkan dengan Risywah yang maknanya

adalah: sesuatu yang diberikan untuk menunaikan suatu maslahat pelakunya,

203 At- Thabrani (w. 360 H) , al Mu’jam al Kabir. (Tahqiq: Hamdi Ibn Abdil Majid As
Salafy) Maktabah al-‘Ulum wal Hikam, 1983, jus 20, Hal 211,
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atau apa-apa yang diberikan yang bertujuan untuk membenarkan kebatilan

atau membatilkan kebenaran. Sedangkan hadiah adalah sesuatu yang

diberikan karib-kerabat, saudara, teman yang bertujuan sebagai oleh-oleh atau

agar terwujudnya rasa mencintai dan tidak ada kaitannya dengan

membenarkan yang bathil atau membatilkan yang benar.

Kemudian mereka mengatakan bahwa suap-menyuap itu merupakan syukur

nikmat, tentunya ini merupakan suatu kebathilan karena syukur nikmat adalah

dengan cara menginfakkan harta kepada jalan yang benar, kepada yang

berhak menerimanya, seperti zakat, shadaqah, infak, waqaf, yang diberikan

kepada mustahiq, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, dimana

perkara ini berbeda sekali dengan suap-menyuap. Suap menginfakkan

hartanya kepada jalan yang tidak benar, ini merupakan bentuk penyelewengan

dan mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar/bathil.

Perbuatan ini adalah tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Oleh

karena itu tidak pantas suap-menyuap dikatakan syukur nikmat.\

b. Bentuk-bentuk suap

Bentuk suap menyuap atau sogok menyogok telah mengalami perkembangan

dengan berbagai macam bentuknya, diantara bentuk suap menyuap tersebut

adalah:
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1. Suap menyuap dalam masalah hukuman kepada qadhi atau hakim, yang

bertujuan untuk meringankan hukumannya, atau memenangkan perkaranya

atau mencabut perkaranya untuk tidak diadili, maka tentu saja ini terlarang.

Sebagaimana hadits yang dijelaskan pada pembahasan di atas. Namun apabila

seseorang berada di atas kebenaran, akan tetapi dia tidak bisa

memperlihatkannya, disebabkan ketidaksanggupan dan kelemahannya dalam

menyampaikan hujjah, sementara lawan yang digugat lebih pandai bicara dan

bersilat lidah, maka dalam kondisi seperti ini boleh baginya untuk

menghadirkan pengacara, sebagai penyambung lidahnya dengan memberi

upah pengacara tersebut.

2. Suap menyuap dalam mencari pekerjaan. Seperti ingin menjadi pegawai suatu

instansi, baik pemerintah atau swasta, ketika dia tidak lulus dalam ujian

penerimaan, maka pihak panitia melalui seorang perantara menawarkan

dengan membayar uang, sesuai dengan kadar yang ditentukan dan

kesepakatan Tatkala uang itu dibayarkan maka dijamin lulus. Jelaslah bahwa

hal ini juga terlarang, karena mengambil hak orang lain dengan cara yang

bathil. Seorang muslim hendaknya memperhatikan makanannya dan usahanya

dari mana dia dapatkan, kemana ia belanjakan. Bukan dengan motto “yang

penting menghasilkan”, dan menghalalkan segala cara. Hendaklah seseorang

mencari harta dari jalan yang halal meskipun hasil yang didapatkannya

sedikit.
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3. Suap menyuap dalam dunia bisnis. Seperti sogok menyogok terhadap tender-

tender proyek. Siapa yang sanggup membayar uang sekian juta maka dialah

yang akan menjadi pemenang tender. Uji tender bukan atas dasar

keprofesionalan tetapi siapa yang paling banyak membayarkan uang sogokan

tender maka dialah yang berhak memenangkan tender. Maka bentuk usaha

seperti ini terlarang, karena ada unsur judi di dalamnya.

4. Suap menyuap dalam urusan-urusan administrasi. Hal ini dikatakan suap,

kalau dia berjalan diluar jalur ketentuan yang berlaku, kemudian para pegawai

tersebut sudah mempunyai gaji dari pemerintah, maka gaji tersebut adalah

imbalan dari pekerjaannya. Seperti seseorang mengurus suatu surat, jika ingin

surat tersebut lancar urusan administasinya maka pihak kantor memungut

bayaran diluar ketentuan, atau sebaliknya pihak yang kedua membayarkan

sejumlah uang dengan cuma-cuma agar urusannya cepat selesai.

5. Suap-menyuap untuk masuk sekolah/lulus sekolah. Ketika seorang anak tidak

lulus ujian masuk, lalu orang tua berani membayar berapa saja asal anaknya

lulus, demikian juga pada ujian akhir si bapak menyuap pihak sekolah agar

anaknya diluluskan dari ujian Akhir. Maka perbuatan ini terlarang dan haram

untuk dilakukan, disebabkan dia telah menempuh jalur yang tidak benar dan

menyalahi syariat.
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4. Tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain

Perbuatan merugikan yang diharamkan tidak hanya yang dilakukan terhdap sesama

muslim saja namun juga tdk boleh dilakukan kepada non muslim (selama nonmuslim

tersebut hidup damai, tidak memerangi, tidak mengusir, tidak membantu musuh).

Contohnya, jika ada orang yang mewasiatkan sesuatu dan mengistimewakan ahli

waris satu dibanding ahli waris lainnya.

الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ 

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun
orang lain”.

Kaidah ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbâs

Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya:

ِضَرارَ َوَال َضَررَ َال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ 
Artinya :

“dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri
ataupun orang lain.” 204

Dari sini dapat diketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan)

dilarang di dalam syari’at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan

sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama

204 HR. Imam Ahmad (w.241.H) 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ
bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ’fi
dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga
semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa’id al-Khudri, Abu
Hurairah, Jâbir bin `Abdillâh, `Aisyah, Tsa’labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah
Radhiyallahu anhum, Ibnu Majah
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muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar, dan semakin

kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib

dipergauli secara ihsân, seperti karib kerabat, isteri, tetangga, dan semisalnya.

Di antara penerapan kaidah ini adalah :

1. Seseorang dilarang menggunakan barang miliknya jika hal itu menimbulkan

madharat (gangguan atau bahaya) kepada tetangganya. Meskipun ia

mempunyai hak milik secara penuh terhadap barang tersebut, namun dalam

pemanfaatannya haruslah diperhatikan supaya tidak memudharatkan,

mengganggu, ataupun merugikan tetangganya.

2. Tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan kaum muslimin, di

pasar-pasar mereka, ataupun di tempat-tempat kaum muslimin yang lain. Baik

gangguan itu berupa kayu atau batu yang menggangu perjalanan, atau lobang

galian yang bisa membahayakan, atau bentuk gangguan lainnya. Karena

semuanya itu bisa menimbulkan mudharat kepada kaum muslimin.205

3. Di antara bentuk dharar yang paling besar adalah jika seorang suami

menimbulkan madharat kepada isterinya dan menjadikannya merasa susah,

dengan tujuan supaya si isteri minta diceraikan, sehingga si suami bisa

mengambil harta dari si isteri sebagai konsekuensi permintaan cerainya. Ini

termasuk perbuatan dharar yang paling besar. Allah SWT berfirman :

205 Lihat Asy-Syarhul-Kabîr ma’al-Inshâf 13/195.
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َوالَ ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ 

Artinya:

Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka (Q.S Ath-Thalaq:6) .206

Dan Allah SWT berfirman :

َوَال ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا

Artinya:

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka. (Q.S. Al-Baqarah: 231)207

4. Masing-masing pihak dari pasangan suami isteri dilarang menimbulkan

madharat kepada yang lain, berkaitan dengan anak mereka berdua.

Sebagaimana firman Allah SWT :

الَ ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ 

Artinya:

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga
seorang ayah karena anaknya. (Q.S. Al-Baqarah: 233)208

206 Departemen Agama RI, Op.cit, 559
207 Ibid, hlm 37
208 Ibid
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5. Larangan menimbulkan madharat dalam akad hutang piutang, baik dari sisi

orang yang berhutang, penulis akad, ataupun saksinya. Sebagaimana firman

Allah SWT :

َوالَ ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ 

Artinya :

Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. (Q.S Al-Baqarah :
282) 209

Kata kerja یَُضارَّ  pada ayat di atas ada kemungkinan berbentuk kata kerja aktif,

sehingga bermakna ‘mempersulit’. Dengan demikian makna ayat tersebut

adalah bahwa saksi dan penulis akad dilarang menimbulkan madharat kepada

pemilik hak (penghutang) dengan mempersulit kepadanya. Dan ada

kemungkian kata kerja یَُضارَّ  tersebut berbentuk kata kerja pasif sehingga

bermakna ‘dipersulit’. Dengan demikian makna ayat tersebut adalah bahwa

pemilik hak dilarang menimbulkan madharat kepada saksi dan penulis akad

dengan mempersulit keduanya. Kedua kemungkinan tersebut sama-sama

mempunyai makna yang benar.

6. Seseorang yang mewariskan hartanya dilarang merugikan sebagian dari ahli

warisnya. Demikian pula orang yang memberikan wasiat dilarang

menimbulkan madharat kepada orang yang diberikan wasiat. Allah SWT

berfirman :

209 Ibid, hlm 48
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َر ُمَضارٍّ  ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغيـْ

Artinya :

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Q.S An-Nisa:12) 210

Dengan demikian, setiap madharat yang ditimbulkan kepada seorang Muslim

termasuk perkara yang diharamkan.

Kemudian, jika seseorang dilarang menimbulkan madharat kepada dirinya

sendiri ataupun orang muslim lainnya, maka sebaliknya ia diperintahkan untuk

memunculkan ihsân dalam setiap amalan yang ia kerjakan. Allah SWT

berfirman:

ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اهللاَ 

Artinya :

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah: 195) 211

Dan Rasulullah SAW bersabda :

َلةَ ،ِإنَّ اهللاَ َكَتَب ْاِإلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيئٍ  َوِإَذا َذَبْحُتْم فََأْحِسنـُْوا ،فَِإَذا قـَتَـْلُتْم فََأْحِسنـُْوا اْلِقتـْ
ْبَحةَ  َوْلُيِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفَرتَُه َوْلُيِرْح َذبِْيَحَتهُ ،الذِّ

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsân (kebaikan) dalam
segala hal. Maka jika kamu membunuh, berbuat baiklah dalam membunuh.

210 Ibid, hlm 79
211 Ibid, hlm 30
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Dan jika kamu menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih,
hendalah ia tajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya.212

Dalam hadits tersebut Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat ihsân, sampai

dalam perkara menghilangkan nyawa. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi

seseorang untuk senantiasa memperhatikan konsep ihsân dalam setiap aktivitas

yang ia kerjakan.

5. Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit

Hal ini dilakukan dengan cara menerima rukhshah (keringanan yang diperbolehkan),

Memperhatikan hukum darurat, tidak mudah mewajibkan ataupun mengharamkan,

adanya ruang yang luas untuk berbeda pendapat dan banyaknya sudut pandang

mengenai persoalan yang diperselisihkan (tetap harus mengandalkan dasar hukum

yang shahih), lebih memilih pada pendapat yang lebih mudah daripada yang lebih

hati-hati, ketika dalil dua pendapat sama kuat (ini menurut pandangan pribadi penulis,

walaupun beberapa ulama memilih untuk condong pada yang lebih berhati-hati).

Islam adalah agama yang mudah berasal dari Dzat yang Maha Pemurah dan penuh

Kasih. Dalam menjalankan segala beban syariat, manusia diberikan banyak

kemudahan oleh Allah. Ketika seseorang kesulitan dalam menjalankannya, Allah

ringankan, Allah gantikan dengan yang lebih mudah bahkan kadang Allah bebaskan

kewajibannya. Namun, ada kalanya justru kemudahan-kemudahan dari Allah ini

tertutup oleh kekakuan sikap beberapa muslim. Islam digambarkan sebagai ajaran

212 Muslim (w. 261 H), Op.cit, juz 6, hlm 72
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yang rumit dan seakan hanya sedikit orang yang mampu menjalankannya secara utuh.

Padahal Rasullah SAW telah berpesan kepada Abu Musa dan Mu’ad bin Jabal

radhiyallahu ‘anhuma tatkala mengutus keduanya ke Yaman,

هِ َعنْ َأبِيهِ َعنْ بـُْرَدَة َأِبيْبنِ َسِعيدِ َعنْ  َوَأبَاُمَعاًذابـََعثَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّبيَّ َأنَّ َجدِّ
َتْخَتِلَفاَوَال َوَتطَاَوَعاتـُنَـفَِّراَوَال َوَبشَِّراتـَُعسَِّراَوَال َيسَِّراقَالَ اْلَيَمنِ ِإَلىُموَسى

Artinya:

dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya213 dari kakeknya214 bahwa Nabi
Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke negeri Yaman
dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit. Berilah
kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja
samalah dan jangan berselisih".215

Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Dalam berdakwah beliau

begitu hanif dan penuh kelembutan, dan mengajari para shahabat untuk bersikap

demikian juga ketika berdakwah. Sebaliknya, beliau Rasulullah SAW tidak senang

dengan orang yang mempersulit dalam beragama ini. Dari Ummul Mukminin Aisyah

radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW berdoa dalam sabdanya:

ُهمَّ َمْن اللّٰ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِفي بـَْيِتي َهَذااهللاُ َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى َأْن ُأْخِبَرَك َما
ِبِهْم َوِلَي ِمْن َأْمِر أُمَِّتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم فَاْشُقْق َعَلْيِه َوَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيًئا فـََرَفقَ 

)(أحمد ، ومسلم عن عائشةفَاْرُفْق ِبهِ 

213 Amir bin 'Abdullah bin Qais
214 Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor
215 Al Bukhari (w. 256 H),  Op cit, hal 1104
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Artinya:

“saya akan memberitahukanmu sesuatu yang pernah saya dengar dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berdo'a ketika berada di
rumahku ini: Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam
pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka
persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan
ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.216

Diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

ينَ  يَن ُيْسٌر ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ ُدوا َوقَارِبُوا َوَأْبِشُروا ، َواْسَتِعيُنوا ِإنَّ الدِّ َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه ، َفَسدِّ
ْلَجةِ  بِاْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَشْىٍء ِمَن الدُّ

Artinya:

“Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang
memperberat agama melainkan akan dikalahkan, dan (dalam beramal)
hendaklah pertengahan (yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi),
bergembiralah kalian, serta mohonlah pertolongan (didalam ketaatan kepada
Allah) dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat”.217

Banyak kemudahan dan keringan yang Allah berikan ketika seseorang menjalankan

ibadah. Sampai-sampai Allah sangat senang ketika seseorang mengambil keringanan

yang diberikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kemudahan-

kemudahan atas hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda:

ُيِحبُّ َأْن تـُْؤَتى رَُخُصُه َكَما َيْكَرُه َأْن تـُْؤَتى َمْعِصَيُتُه إنَّ اهللاَ 

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanannya diambil
sebagaimana -Dia membenci kemaksiatannya didatangi/dikerjakan” 218

216 Muslim (w. 261 H), Op.cit, juz 6.hlm 7
217 Al Bukhari (w.256.H), Op. cit, juz 1,  hlm 23
218 Ahmad (w. 241 H), Op.cit. juz 2, hlm. 451.
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Dalam riwayat lain disebutkan

َكَماُيِحبُّ َأْن تـُْؤَتى َعَزاِئُمهُ 

Artinya:

“Sebagaimana Allah menyukai kewajiban-kewajibannya didatangi”

6. Memperhatikan Keterpaksaan dan Kebutuhan

Kondisi terpaksa (darurat) untuk memperbolehkan hal yang diharamkan sementara

kebutuhan yang berdasar pada prefrensi masing-masing individu tidak bisa

menghalalkan yang haram. Hukum pengecualian yang berlandaskan kedaruratan pun

sifatnya hanya sementara, setelah lenyap kedaruratan tersebut maka kebolehan itupun

berakhir.

Kaidah keterpaksaan membolehkan (seseorang melakukan) hal yang terlarang

merupakan cabang dari kaidah kemudharatan itu harus dihilangkan

ْورَاُت تُِبيُح الَمْخُظْورَاتِ الضَّرُ 

“kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Dasar nash kaedah di atas adalah sebagaimana dalam firman Allah:

ْضُطِرْرُتْم َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما ا
ِدينَ بِاْلُمْعتَ َأْعَلمُ ُهوَ كَ رَبَّ ِإنَّ ۗ◌ ِعْلمٍ بِغَْيرِ بَِأْهَوائِِهمْ لَُيِضلُّونَ َكِثيًراَوِإنَّ ۗ◌ ِإلَْيِه 



152

Artinya:

“Dan Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal dan sesungguhnya Allah
telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa
yang terpaksa kamu memakannya Dan sesungguhnya kebanyakan (dari
manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu
mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”.(Q.S Al-An’am: 119) 219

َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلغَْيِر اللَِّه  رَ اْضطُرَّ َفَمنِ ۖ◌ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ بَاغٍ َغيـْ
َرِحيمٌ َغُفورٌ اللَّهَ ِإنَّ ۚ◌ َعَلْيهِ ِإْثمَ َفَال َعادٍ َوَال 

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging
babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S
Al-Baqarah :173)”220

Allah SWT secara tegas menyatakan bahwa bangkai diharamkan untuk

dimakan. Akan tetapi diakhir ayat tersebut, Allah memberikan peluang kepada

manusia untuk memakan bangkai dalam keadaan terpaksa. Dalam pandangan penulis,

pengertian dharurat harus diperjelas agar manusia tidak seenaknya melakukan

perbuatan (memakan makanan) yang diharamkan dengan alasan terpaksa.

219 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 143
220. Ibid, hlm 72.
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Ulama berbeda pendapat tentang pengertian dharurat. Di antara ulama yang

menjelaskan pengertian dharurat adalah Abu Bakaral-Jashash (w.370 H), al-Suyuti

(w. 911 H), dan Muhammad Abu Zahrah (w. 1974 M). Menurut Abu Bakar al-

Jashash, dharurat adalah :

االعضاء بترك االكلى النفس او بعض الهالك علاوخوف الضرار

Kekhawatiran akan adanya kesulitan atau kesukaran jiwa atau sebagaian
anggota badan bila tidak memakan (yang diharamkan).”

Ulama Malikiyah menjelaskan bahawa yang dimaksud dharurat adalah :

الخوف على النفس من الهالك علما وظنا

“Kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa, baik secara menyakinkan (ilmu)
maupun dugaan.”

Defenisi yang dibuat oleh ulama di atas menunjukkan bahwa dharurat adalah

suatu keadaan yang mengancam jiwa atau anggota badan seseorang sehingga ia

dibolehkan melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau memakan yang

diharamkan. Salah satu contoh dharurat dalam bidang pidana adalah dua orang

berlayar menggunakan kapal kecil. Di tengah lautan, kapal yang mereka tumpangi

tenggelam, akhirnya yang bisa dipegangi hanya sebuah papan yang hanya mampu

menahan beban satu orang saja. Dalam keadaan demikian, keduanyta boleh berjuang

untuk mendapatkan papan tersebut. Kalau tidak demikian, berdasarkan dugaan kuat,

keduanya akan mati. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka dapat
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menyelamatkan diri dan salah seorangnya meninggal dunia. Demikian salah satu

contoh dharurat dalam jinayah atau pidana.

Dikalangan ulama’ ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang

membolehkan seseorang melakukan yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi

syarat sebagai berikut :

1. Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan. Hal ini berdasarkan

ayat al-Qur’an surat al-Baqarah : 177, al-Maidah : 105, al-An’am : 145,

artinya menjaga jiwa (hifzh al-nafs) seperti boleh memukul orang yang akan

merebut harta milik kita. Bahkan hadits nabi mengatakan “ من مات دون مالھ فھو 

”شاھد barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan harta miliknya

yang syah maka matinya adalah syahid.

2. Keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui

batas.

3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang.

a. Kaidah yang Setara dengan Kaidah Keterpaksaan membolehkan Hal yang

Terlarang.

1. Keadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.

رُ الضَُّرورَاتُ  بَِقَدرَِها تـََقدَّ

Apa yang dilakukan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya.

رُ لِلضَُّررَاتِ أُبِيحَ َما بَِقَدارَِهايـَُقدَّ
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Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang

dilarang karena kondisi darurat. Seperti dijelaskan bahwa melakukan yang haram

karena darurat tidak boleh melampaui batas, hanya sekedarnya. Contoh : seorang

dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar yang diperlukan

untuk pengobatan, itupun kalau tidak ada dokter wanita.

2. Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan.

ْمَكانِ اإلبَِقْدرِ يـَُزالُ الضََّرارُ 

Tindakan abu bakar dalam mengumpulkan Al-Qur’an demi terpeliharanya al-

Qur’an, usaha damai agar tidak terjadi perang, usaha kebijakan dalam ekonomi

agar rakyat tidak kelaparanadalah diantara contoh penerapan kaidah tersebut.

3. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.

بِالَضَرارِ يـَُزالُ الالضََّررُ 

Kaidah ini semakna dengan kaidah :

ِبِمْثِلهِ يـَُزالُ الالضََّررُ 

Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding.

Maksud kaidah itu adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara

melakukan kemudharatan lain yang sebanding keadaannya, misalnya, seorang

debitor tidak mau membayar uangnya padahal masa pembayarannya sudah habis.



156

Maka hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan

terhadap uangnya.

4. Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang

bersifat umum.

الَعامِ الضََّررِ َجلِ الالَخاصالضََّررُ َيْحَتَملُ 

Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, diantaranya :

a. Boleh melarang tindakan hukum seorang yang membahayakan kepentingan

umum. Misalnya, mempailitkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para

nasabah.

b. Menjual barang barang debitor yang sudah ditahan demi untuk membayar

utangnya kepada kreditor.

c. Menjual barang-barang timbunan dengan cara paksa untuk kepentingan

umum, dan lain-lain.

5. Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih

ringan.

االَخفِّ بِالضََّررِ يـَُزالُ االَشدُّ الضََّررُ 

Mengambil yang mudaratnya yang lebih ringan.
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الضََّررَْينِ بَِاَخفِّ االْخذُ 

Dilaksanakannya kemudharatan yang lebih khusus untuk menolak kemudharatan

yang umum.

الَعامِ الضََّررِ ِلَدْفعِ الَخاصالضَّرارُ ُيْحَتَملُ 

Contohnya : apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan al-

Qur’an dan hadits dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh

menggajinya.

6. Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi.

َقِدْيًماَيُكونُ الالضََّررُ 

Maksudnya adalah kemudahan itu harus dihilangkandan tidak boleh dibiarkan

terus berlangsung dengan alasan kemudharatan tersebut telah ada sejak dulu.

Contohnya : air mengalir ke jalan raya yang sudah lama terjadi, maka air tersebut

harus dialirkan ketempat lain, singkatnya, meskipun sudah lama terjadi,

kemudharatan tetap harus dihilangkan.

7. Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun

khusus.

َخاَصةً َاوتْ َكانَ َعاَمةً الضَُّرْورِةِ َمْنزَِلةَ تـَْنزِْيلَ الَحاَجةُ 
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Al-hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seorang melakukan suatu

perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya

kesukaran dan kesulitan.

8. Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah, tidak

boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajah.

ُوُجْوِدَهاقـَْبلَ ُتْسَتَبحْ َلمْ َوالَحاَجةِ للضَُّرْورَةِ اُبِْيَحتْ رُْخَصةٍ ُكلُّ 

Contohnya memakan makanan yang haram, baru bisa dilaksanakan setelah

terjadinya kondisi darurat atau al-hajah, misalnya tidak ada makanan lain yang

halal.

9. Setiap tindakan hukum yang membawa kemaslahatan atau menolak kemaslahatan

adalah dilarang.

َعْنهُ َمْنِهىَصَالًحاَدْفعَ َاوْ َفَسادً َجرَّ َتَصرَّفٍ ُكلُّ 

Contohnya : menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya, melakukan

akad riba, perjudian, pornografi, pornoaksi, kesepakatan untuk melakukan

perampokan dan lainya.
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7. Memperhatikan Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat yang Tidak Menyalahi Syariat

Dalam kaidah ini umat islam diminta Contohnya adalah Al-‘urf yang berlaku

seperti, pembeli cukup membayarkan harga yang tertulis di cap harga sebuah

barang tanpa ijab kabul karena ini bisa digolongkan sebagai al-mu’athat (serah

terima tanpa ucapan apapun). Berikut adalah beberapa hadist yang tentang berjual

beli sesuai syariah.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah SAW bersabda,

ُهَمااهللاُ َرِضيَ اهللاِ َعْبدِ ْبنِ َجاِبرِ َعنْ  رَِحَم اهللاُ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َأنَّ َعنـْ
َوِإَذا اقْـَتَضىرَُجالً َسْمًحا ِإَذا بَاَع  َوِإَذا اْشتَـَرى 

Artinya:

“dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah
ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).”221

Yang dimaksud dengan “setiap jual beli yang mabrur secara syar’i ” adalah setiap

jual beli yang sah, tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada khianat dan di dalamnya

terdapat kemanfaatan bagi orang banyak dengan menyediakan hal-hal yang mereka

butuhkan.

Dari Rafi’ bin Khadij Rasulullah SAW bersabda:

هِ َعنْ َخِديجٍ ْبنِ رَاِفعِ ْبنِ رِفَاَعةَ ْبنِ َعَبايَةَ َعنْ  اْلَكْسبِ َأيُّ اهللاِ َرُسولَ يَاِقيلَ قَالَ َخِديجٍ ْبنِ رَاِفعِ َجدِّ
ُرورٍ بـَْيعٍ وَُكلُّ بَِيِدهِ الرَُّجلِ َعَملُ قَالَ َأْطَيبُ  َمبـْ

221 Al Bukhari (w.256.H), Op.cit, hadis ke 2076
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Artinya:

“dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij
dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang
paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”222

Menurut Al Munawi (w. 1031 H), yang dimaksud dengan “setiap jual beli yang

mabrur (diberkahi)” adalah setiap jual beli yang diberi pahala di dalamnya atau

secara syar’i, jual beli tersebut adalah jual beli yang sah, tidak ada penipuan di

dalamnya, tidak ada khianat dan di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi orang

banyak dengan menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur

segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnul Qayyim

rahimahullah pernah berkata: “Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah,

senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak

(dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya”223 Setiap aturan-

aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan

yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan

yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-

kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal

tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an :

222 Ahmad (w. 241 H), Op.cit. juz 4, hlm 141
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َنا َعَلْيِه آبَاَءنَا ُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اهللاُ َوِإَذا ِقيَل َلهُ  َال آبَاُؤُهمْ َكانَ َأَوَلوْ ۗ◌ قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما َأْلَفيـْ
ُدونيـَْهتَ َوَال َشْيًئايـَْعِقُلونَ 

Artinya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan
Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati
pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal,nenek moyang mereka itu
tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk. (Q.S Al-
Baqarah:170)”224

ۚ◌ َوِإَلى الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبـَُنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا اَلْوا ِإَلٰى َما َأنَزَل اهللاُ َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تـَعَ 
َشْيًئا َوَال يـَْهَتُدوَن يـَْعَلُمونَ َال آبَاُؤُهمْ َكانَ َأَوَلوْ 

Artinya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang
diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi
kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah
(mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang
mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”
(Q.S Al-Maidah:104) 225

Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang lebih memilih

patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan

oleh Allah di dalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu

pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala

yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Lalu

224 Departemen Agama RI, op.cit, hlm 26
225 Ibid, hlm 125
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bagaimana sikap kita? Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-

istiadat, Islam menyaringi tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan

diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat.

Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam

tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih

utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Inilah pemahaman yang esensi dan krusial

yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal

dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan

transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti

ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial

inilah yang masih diyakini oleh umat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam

terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan

Hadist dibanding adat atau tradisi.

7. Prinsip dan Produk Bank Syariah

Secara umum terdapat dua bentuk kegiatan utama dalam operasional

perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Tiap bentuk

tersebut dapat diuraikan lagi berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum

syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, sedangkan BPRS hanya dapat

melayani tabungan dan deposito. Namun demikian, mekanisme operasional

penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syari’ah. Prinsip
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operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana

masyarakat selama ini adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah.

Wadi’ah adalah usaha untuk memobilisasi dana dengan menggunakan prinsip

titipan. Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah, yaitu wadi’ah amanah dan wadi’ah

dhamanah. Wadi’ah amanah adalah harta atau barang titipan yang tidak boleh

digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan (safe deposit box), sedangkan

wadi’ah dhamanah adalah harta atau barang titipan yang boleh digunakan atau

dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dengan demikian terdapat dua jenis cara

penghimpunan dana berdasarkan prinsip wadi’ah bi yad al-dhamanah, yaitu giro

wadi’ah dan tabungan wadi’ah. Pada penerapan prinsip wadi’ah bi yad aldhamanah,

bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin

bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Namun demikian

rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (overdraft). Keuntungan atau

kerugian dari penyaluran dana akan menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank,

sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.

Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap

simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat

memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh menjanjikannya di muka,

yaitu ketika akad. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya

mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati

selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
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Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, prinsip

mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah

muqayyadah. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip mudharabah muthlaqah

dapat diterapkan dalam pembukaan rekening tabungan dan deposito, sehingga tedapat

dua jenis dalam penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini, yaitu tabungan

mudharabah dan deposito mudharabah. Ada empat ketentuan yang harus dipatuhi

dalam menerapkan prinsip mudharabah, baik yang berlaku untuk tabungan maupun

deposito, yaitu:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara

pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko

yang dapat timbul dari penyimpanan dana.

- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai

bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada

penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau

tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati, namun tidak boleh mengalami saldo negatif

(overdraft). Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan

sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan

perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
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- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.226

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis simpanan khusus (restricted

investment) di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

diikuti oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu bank wajib

membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus ini.

- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank

wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus supaya tidak bercampur

dengan dana dari rekening lainnya. Dana khusus harus disalurkan secara langsung

kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- Penyaluran Dana. Dalam penyaluran dana, bank syariah harus berpedoman

kepada prinsip kehatihatian. Sehubungan dengan ini, bank diwajibkan untuk

meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas

pembiayaan yang sehat.227

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluaran dana perbankan

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Dalam

menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok

226 Ibid
227 Ibid
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prinsip operasional syari’ah, yaitu prinsip jual beli (bai’), sewa beli (ijarah), bagi

hasil (syirkah) dan pembiayaan lainnya.

Prinsip jual beli meliputi murabahah, salam dan istishna’. Prinsip murabahah

umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skim

murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara

mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta kepada bank agar

membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang

diterima.

Salam adalah pembelian barang untuk pengantaran (delivery) yang

ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam dalam perbankan biasanya

diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau

industri sejenis lainnya. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai

dengan akad, maka produsen harus bertanggungjawab dengan cara antara lain

mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang

sesuai pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau

dipesannya sebagai persediaan (inventory).

Istishna’ menyerupai salam, namun istishna’ pembayarannya dapat di muka,

dicicil atau di belakang/kemudian. Skim istishna’ dalam bank syariah umumnya

diaplikasikan pada pembiyaan manufactur, industri kecil dan konstruksi.
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Ijarah wa iqtina’ atau ijarah muntahiyyah bittamlik adalah akad sewa

menyewa suatu barang antara bank dan nasabah di mana nasabah diberi kesempatan

untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Dalam dunia usaha pola perjanjian ini

dikenal dengan financial lease. Harga dan sewa beli ditetapkan bersama pada awal

perjanjian.

Beberapa bentuk produk yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah

musyarakah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah muqayyadah. Aplikasi

musyarakah dalam perbankan, umumnya untuk pembiayaan usaha di mana nasabah

dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Semua

modal dicampur untuk dijadikan modal usaha, dan manajemennya pun dikelola

bersama-sama.

Dalam implementasi produk mudharabah muthlaqah, jumlah modal yang

diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan

apabila modal diserahkan secara bertahap diperhitungkan dengan cara perhitungan

dari pendapatan proyek (revennue sharing) dan dari perhitungan keuntungan proyek

(profit sharing) Karakteristik mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan

persyaratan mudharabah mutlaqah, perbedaannya adalah pada penyediaan modal

yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan

oleh bank.
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Secara ringkas di sini dapat dikemukakan produk-produk bank yang

ditawarkan bank syariah sebagai berikut:

Tabel II.2

Produk Bank Syariah dan Prinsip Syariah yang Berkaitan

No. PRODUK/JASA PRINSIP SYARI’AH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Giro

Tabungan

Deposito

Simpanan Khusus

Dana Talangan

Penyertaan

Sewa Beli

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Proyek

Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan Akuisisi Aset

Pembiayaan Eksport

Anjak Piutang

Letter of Credit (L/C)

Garansi Bank

Inkaso Transfer

Pinjaman Sosial

Wadi’ah Dhamanah

Wadi’ah Dhamanah dan Mudarabah

Mudarabah

Mudarabah Muqayyadah

Qardh

Musyarakah

Ijarah Muntahiyah bit tamlik

Mudaharabah atau Murabahah

Mudarabah atau Musyarakah

Ba’i  al-Salam

Ijarah Muntahiyah bit tamlik

Mudarabah, Musyarakah dan Murabahah

Hiwalah

Wakalah

Kafalah

Wakalah dan Hawalah

Qardh al-Hasan
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18.

19.

20.

21.

Surat Berharga

Save deposit Box

Jual Beli Valas

Pegadaian

Mudharabah, Qardh, Ba’i  al-Dayn

Wadi’ah Amanah

Sarf

Rahn

Sumber: Diolah dari Modul Pelatihan Ekonomi Syariah, 2006.

Adapun Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke

pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-

amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau

kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian

penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas

perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle aset

tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu.

Karenanya harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan

asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima

titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan

tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan

penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut

menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan

kerugian.
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Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya

juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif

berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak

ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan

kebijakan dari manajemen bank.

Secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah

akad utama: al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-

musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian

oleh beberapa bank Islam.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan.

Sedangkan Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut
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akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab

atas kerugian tersebut.

7. Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia

Sistem ekonomi Syariah, atau adakalanya disebut “ekonomi Islam”, semakin

populer bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat.

Ini ditandai dengan makin banyaknya beroperasi bank-bank yang menerapkan konsep

syari'ah. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam

perekonomian bisa diterima di berbagai kalangan, karena sifatnya yang universal dan

tidak eksklusif.

Dasar-dasar ekonomi Syariah sudah ada sejak lama, yaitu sejak zaman Nabi

Muhammad SAW yang menerapkan etika dalam berdagang. Perkembangannya

terhenti karena menguatnya kelompok sosialis dan kapitalis di Eropa. Pemikiran

untuk menerapkan sistem perekonomian yang Islami muncul kembali sebagai konsep

alternatif, ketika kedua sistem tersebut ternyata tidak memuaskan.

Banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya

sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan

pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin

meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan “rambu-

rambu” Ilahi.228

228 Syafi’i  Antonio, Op.cit. hlm. 3
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Ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia

khususnya Indonesia, adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah total bahkan ada

sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang kita anut selama ini. Hal ini terlihat dari

kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di-take-over, dan sebagian besar lainnya

harus direkapitulasi dengan biaya ratusan trilliun rupiah dari uang negara.

Sekaranglah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa muamalah syariah

dengan filosofi utama “kemitraan” dan “kebersamaan” (sharing) dalam profit dan

risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antar bangsa dalam

suasana yang damai dan tidak bergejolak. Pendekatan perniagaan yang digunakan

oleh para da’i yang juga merupakan pedagang ternyata sangat cocok dengan kondisi

sosio-kultural saat itu.

Islam dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan cepat hampir

di seluruh pesisir utama Nusantara. Lalu kemudian, munculah kerajaan-kerajaan

Islam yang juga melakukan perdagangan dengan luar. Hubungan dagang tersebut

terutama dengan kerajaan Islam sangat kuat dan dilandasi bukan saja oleh semangat

perniagaan melainkan juga oleh roh ukhuwah Islamiyah.

Masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan melemahnya kekuatan dunia

Islam di hampir seluruh bidang kehidupan dan bangkitnya kembali dunia Barat.

Akibatnya, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat tumbuh dengan sehat dan
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cepat. Dalam keadaan demikian, penjajah Barat datang untuk menguasai. Dampaknya

adalah, dalam kurun waktu 3,5 abad, pertumbuhan Islam mengalami stagnansi,

kemandegan, bahkan keterbelakangan. Dalam masa itu, umat Islam tidak memiliki

banyak peluang untuk maju.

Babak baru yang penting baru diperoleh pada awal abad ke dua puluh, dengan

berdirinya Syarikat Islam (SI) pada tahun 1906. Kebangkitan ekonomi umat Islam di

Indonesia ini bersamaan pula dengan kebangkitan umat Islam secara global.

Jika dicermati, terdapat beberapa perbedaan wacana antara perkembangan

pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dengan berbagai belahan dunia Islam lainnya,

terutama di Timur Tengah.229 Selama paruh pertama abad dua puluh para ulama dan

tokoh masyarakat Islam di Indonesia lebih memikirkan nasib ekonomi umat Islam

yang sejak dulu selalu dipinggirkan oleh penjajah Belanda, karena itu kurang

memikirkan dan menggali sistem ekonomi Islam tersendiri yang rohnya diambil dari

al-Qur’an dan as-Sunnah. Sikap kompromi dan akomodatif terhadap sistem keuangan

dan finansial konvensional pada masa itu, sangat berbeda dengan perkembangan

wacana di dunia Islam lainnya.

Menurut Khursid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada

empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. Tahapan

Pertama, dimulai pada pertengahan dekade 1930-an ketika sebagian ulama, yang

229Lutfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003,
hlm. 11
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tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki

pemahaman terhadap persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk

menuntaskan persoalan bunga. Para ulama berpendapat bahwa bunga bank itu haram

dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan

konvensional. Para ulama saat itu mengundang para ekonom dan bankir untuk

mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah dan bukan

bunga. Hal yang menonjol dalam pendekatan ini adalah adanya keyakinan yang

begitu kuat akan haramnya bunga dan pengajuan alternatif.

Tahapan kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para

ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi

terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-

aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Analisis ekonomi terhadap larangan riba

dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga telah dilakukan.

Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan

Islam diadakan. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di

Makkah al-Mukarramah pada tahun 1976. Kontribusi yang paling signifikan selain

dari hasil konferensi dan seminar adalah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan

Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi. Pada tahapan kedua

ini muncul tokoh-tokoh ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam.

Tahapan ketiga ditandai dengan adanya upaya konkrit untuk mengembangkan

perbankan dan lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam
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sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual

dan material para ekonom, pakar, bankir, para pengusaha dan hartawan Muslim yang

memiliki kepedulian pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahap ini sudah

didirikan bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang

jelas dan pemahaman yang lebih mapan. Bank yang pertama didirikan adalah Islamic

Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia dan merupakan

kerjasama antara negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam

(OKI).230

Kini ekonomi Islam memasuki tahap keempat yang ditandai dengan

pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun

keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan

perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Selama kurun waktu 6 tahun sejak

tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu Bank

Muamalat Indonesia (BMI). Disahkannya Undang-undang Perbankan No. 10 tahun

1998 telah memberikan landasan yang cukup luas bagi berdirinya perbankan syariah

di Indonesia, sehingga dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun telah bermunculan

beberapa bank syariah.

Kedudukan perbankan syariah pada kenyataannya masih berkonsentrasi pada

masyarakat perkotaan dan lebih melayani usaha menengah ke atas. Sementara

mayoritas kaum Muslim berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan

230Ibid., hlm. 12
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terbatas. Untuk itu sekalipun sudah banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun

kaum Muslim di pedesaan tetap saja belum mendapatkan akses yang optimal kepada

sistem perbankan syariah. Untuk itu dikembangkanlah lembaga keuangan syariah

yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT)

yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan dalam

pemberian pembiayaan usaha kecil dan mikro. Lembaga inilah yang mewarnai

keunikan dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dibandingkan

dengan yang berkembang di negara Islam lainnya.

Konsep ekonomi syariah di Indonesia bukan lagi semata-mata sebagai

alternatif sistem perekonomian di masa depan tetapi sudah menjadi keharusan.

Karena hubungannya bukan pada Islam semata, tapi Islam sebagai rahmat lil 'alaamin

yang kaitannya adalah ibadah secara vertikal maupun horizontal. Konsep syariah

yang diterapkan di bank-bank sudah membuktikan, bagaimana penyaluran

pembiayaan di bank syariah selalu berpihak pada sektor riil, dengan angka finance to

deposit ratio yang relatif tinggi. Kehadiran bank syariah terbukti bisa diarahkan untuk

mendorong tumbuhnya sektor riil, usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi

primadona dan tulang punggung di masa krisis.

Potensi ekonomi berbasis syariah di Indonesia cukup besar, tapi semuanya

tergantung pada kesungguhan semua pihak yang terkait dan para stakeholders yang

menentukan perkembangan ekonomi syariah. Dukungan yang paling mendesak untuk

saat ini adalah dukungan politis dari pemerintah untuk mendorong perekonomian
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yang Islami. Dukungan ini harus dimanifestasikan dengan program-program ekonomi

dan kebijakan ekonomi pemerintah.

Menurut Harisman,231 sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip

syariah telah melembaga sejak lama, terlihat dari praktek sistem bagi hasil pada usaha

pertanian. Demikian pula halnya pada usaha penangkapan perikanan laut. Prinsip

menanggung risiko dan membagi keuntungan secara berkeadilan yang melandasinya

merupakan hakekat dari sistem ekonomi syariah.

Salah satu bentuk lain pola pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah

adalah pembiayaan modal ventura, yang sempat menjadi program nasional, misalnya

dengan keberadaan Bahana Artha Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Daerah di

tiap propinsi.232 Tiga instrumen pembiayaan yang dikembangkan adalah saham,

obligasi konversi dan bagi hasil. Perjalanan ketiga instrumen tersebut telah

mengalami pasang surut yang sangat signifikan sesuai dengan pasang surut

perekonomian Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadikan instrumen

pembiayaan saham dan obligasi konversi menjadi kurang diminati oleh modal

ventura Indonesia karena pengaruh negatif langsung yang besar terhadap modal

ventura Indonesia sehubungan dengan jatuh ruginya entitas-entitas usaha yang

dibiayai dengan instrumen pembiayaan tersebut, serta gagalnya exit alternatif melalui

231 Ibid. hlm. 5
232Ibid.
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Initial Public Offering atas entitas usaha tersebut sebelum perekonomian Indonesia

memburuk. Untuk bereaksi terhadap kerugian historis dan potensial yang diderita,

maka modal ventura Indonesia menyiasati dengan memberlakukan pola bagi hasil

tetap ataupun pola bagi hasil minimum yang mengadopsi pola perbankan

konvensional (flat rate dan effective rate) dengan penetapan tingkat bunga tertentu

ataupun minimum atas outstanding pembiayaan yang diberikan kepada entitas usaha

yang dibiayai dengan pola bagi hasil. Reaksi ini telah membawa modal ventura

Indonesia jauh dari semangat modal ventura yang sesungguhnya. Semangat modal

ventura yang sesungguhnya sendiri sangat dekat dengan apa yang disebut

pembiayaan syariah.

Dari sekian banyak kombinasi pembiayaan syariah, ada beberapa contoh

instrumen pembiayaan syariah yang sangat applicable dengan semangat modal

ventura yang sesungguhnya dengan masih mengaitkan ketiga instrumen pembiayaan

modal ventura Indonesia yang ada sekarang. Instrumen pembiayaan syariah tersebut

antara lain adalah musyarakah untuk pendirian usaha atau proyek yang dapat

disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham. Keuntungan atau kerugian

kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama sesuai porsi modal atau profit-loss

sharing yang ditetapkan dalam kesepakatan awal.

Sementara itu, prinsip mudharabah dapat disejajarkan dengan instrumen

pembiayaan obligasi (quasi equity) seperti obligasi konversi. Menurut Cagarata

(2000), produk pembiayaan syariah telah membawa kemajuan di Indonesia.
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Datangnya krisis di Asia yang menyebabkan naiknya suku bunga secara tajam di

Indonesia, mempengaruhi kemunduran satu per satu perusahaan. Namun, ditemukan

beberapa perusahaan yang tetap bertahan bahkan semakin berkembang karena

bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Ekonomi syariah mulai dikenal melalui aktifitas perbankan, yaitu dengan

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Beberapa tahun belakangan

ini, apalagi setelah MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, maka bank

berbasis Syariah mulai bermunculan, diikuti dengan munculnya lembaga keuangan

berbasis syariah lainnya. Namun demikian, secara umum perekonomian Syariah

masih dianggap sebelah mata sebagai salah satu sistem perekonomian yang

seharusnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk keluar dari krisis ekonomi yang

masih melilit bangsa ini.

Tingginya respon terhadap perbankan syariah dipicu oleh ketidakpuasan

terhadap konsep dan operasi perbankan konvensional. Penyerahan risiko usaha

terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan, dimana risiko

penghimpunan dana sepenuhnya ditanggung oleh bank, sebaliknya risiko kredit

sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Dalam jangka panjang sistem perbankan

konvensional juga berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir

orang yang memiliki kapital besar.233

233S. Remy Sjahdeini, Perbankan Islam: Kedudukan dan Peranannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Jakarta: Grafiti, 1999, hlm. 15
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Landasan hukum, yang menjadi titik tolak perkembangan bank syariah di

Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut

prinsip syariah sudah dinyatakan, meskipun masih samar, yang dinyatakan sebagai

prinsip bagi hasil.

Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun

1998, yang kemudian diperbaharuhi dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia dan UU No 3 tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi

bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri

menjadi bank syariah.

Perkembangan kinerja bank syariah meningkat cukup pesat, yang

mengindikasikan adanya respon postif dari masyarakat untuk mengadopsi produk

bank syariah. Sampai dengan bulan Mei 2004, perkembangan jumlah kantor bank

syariah telah mencapai 353 kantor bank, dengan nilai asset sebesar 11.6 trilyun

rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai 7.56 trilyun rupiah dan dana

pihak ketiga sebesar 7.77 trilyun rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan

jumlah cukup banyak, tetapi peranan secara nasional masih kecil dibandingkan

dengan peranan bank secara nasional, yaitu sebesar satu persen.

Di tingkat dunia, kelahiran Bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua

gerakan renaissance Islam Modern yaitu “neo-revivalis” dan “modernis”. Upaya

awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia
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sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-

konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit

Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah

memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada

awal periode 1980-an bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, Pakistan,

Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar lembaga tersebut dapat

dibagi dua kategori: bank Islam komersial, dan lembaga investasi dalam bentuk

international holding companies.

Di Pakistan, perkembangan bank syariah tahun 1979 adalah dengan

menghapus sistem bunga dari operasional tiga institusi, yaitu: National Investment,

House Building Finance Co, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of

Pakistan. Pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan

sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Sedangkan di Mesir bank syariah

pertama yang didirikan adalah Faisal Islamic Bank pada tahun 1978, kemudian

diikuti Islamic International Bank for Investment and Development. Bank ini

beroperasi sebagai bank investasi, bank perdagangan, maupun bank komersial.

Sementara di Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang didirikan tahun

1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara.
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8.  Sikap, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Terhadap Perbankan Islam

Dari berbagai hasil penenelitian di berbagai belahan dunia, secara umum

diperoleh karakteristik permasalahan yang relatif sama antar negara, misalnya

pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terhadap keberadaan bank Islam dan

pemahaman yang rendah terhadap konsep sistem ekonomi syariah. Dalam hal

preferensi terhadap perbankan syariah, motivasi keagamaan merupakan landasan

utama interaksi nasabah dari golongan muslim, di atas pertimbangan tingkat jasa

yang dapat ditawarkan.

Penelitian oleh Naser dan Moutinho tahun 1997 terhadap 100 bank Islam

teratas di negara-negara Arab, menyarankan perlunya strategi pemasaran yang

efektif. Agar bank-bank Islam bisa survive, maka mereka harus menempatkan pola

yang koheren untuk memperbaiki posisinya sehingga menjadi kompetitif untuk

jangka panjang. Perubahan lingkungan sosial ekonomi dan politik menuntut bank-

bank Islam untuk melakukan inovasi dan kreatifitas dalam jasa dan produk, selain

pengembangan pasar. Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa bank Islam tidak

menggunakan keunggulan kompetitifnya dalam komunitas muslim. Karena itu,

diperlukan perubahan organisasinya untuk meningkatkan pelayanan terhadap

nasabah. Mereka juga harus mampu membuat keputusan yang strategis berkenaan

dengan minimum/maksimum kapital yang  ditawarkan konsumen dan peta investasi

antar wilayah dan antar sektor yang ada. Untuk mengambil peran yang aktif di masa

depan, maka isu-isu pokok yang harus diperhatikan adalah: mampu mengukur
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penerimaan banknya di tengah masyarakat (brand equity), mengukur keefektifan

pemasaran yang diterapkan, proses produk baru yang lebih baik, serta memperkirakan

kepuasan konsumen.234

Suatu penelitian di Jordania, yaitu di kota Irbid, Zarka dan Amman235 dengan

responden yang terdiri dari golongan kelas menengah profesional yaitu dokter,

pengacara, pengusaha, pedagang dan pemilik perusahaan. Jumlah sampel adalah 237

orang nasabah bank konvensional dan 197 orang nasabah bank Islam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam pertimbangan motivasi pemilihan bank, motivasi religi

atau agama tidak muncul sebagai kriteria utama dalam pemilihan terhadap bank

Islam. Hal ini bertentangan dengan persepsi umum yang berlaku di sebagian besar

negara Islam yang menekankan bahwa motivasi religi merupakan faktor utama dalam

pengembangan perbankan Islam. Nasabah lebih termotivasi dengan keuntungan yang

akan diperoleh jika menggunakan jasa bank. Hal ini sebenarnya tidak bertentangan

dengan doktrin hukum Islam yang menganjurkan adanya perolehan hasil yang

bersifat adil dalam suatu investasi. Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa

pembukaan cabang-cabang baru bank Islam tidak berperan dalam meningkatkan

penggunaan bank Islam di masyarakat. Dalam bank Islam, hubungan interpersonal

234 Gamal 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. 23-30

235Penelitian dilakukan oleh Cengiz Erol dan Radi el-Badour, 1989, Yarmouk University,
Irbid, Jordan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sikap dan perilaku dari pengguna jasa perbankan
Islam, menentukan karakteristik unik pada bank islam sebagaimana yang dirasakan dan dilihat oleh
nasabah bank tersebut, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan jenis
bank yang digunakan (bank konvensional atau bank Islam)
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dan pendekatan individu memainkan peranan penting dalam menarik minat seseorang

untuk menggunakan jasa bank tersebut. Dengan kata lain kelompok/tokoh masyarakat

(peer group) memainkan peranan penting dalam penentuan sikap masyarakat untuk

memilih penggunaan bank Islam. Pada sebagian nasabah terdapat suatu kesadaran

yang tinggi bahwa dalam sistem perbankan Islam, keuntungan dalam investasi

dilakukan dengan sistem bagi hasil (profit-loss-sharing modes) dan terdapat pula

konsep distribusi pendapatan.

Hasil penelitian Naser236 juga di Jordania, mendapatkan bahwa dari 206

responden, ditemukan beberapa kekecewaan masyarakat dengan pelayanan bank

Islam. Karena itulah, walaupun sebagian besar responden telah paham dengan

berbagai produk bank syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah;

namun mereka belum menggunakannya. Penelitian di Al Hajjar di Saudi Arabia

tahun 1989/1990 memfokuskan kepada persoalan pengintegrasian usaha kecil dalam

proses perkembangannya. Penelitian ini mempertanyakan apakah lembaga keuangan

Islam yang menggunakan sistem bagi hasil (profit-loss-sharing) merupakan sesuatu

jalan untuk mengatasi masalah kekurangan modal pada usaha kecil. Survey dilakukan

dengan melihat perilaku usaha kecil terhadap produk musyarakah dan mudharabah

dari bank syariah. Survey dilakukan terhadap sektor industri di Saudi Arabia, dengan

222 kuesioner (53,9 %) yang diolah dari 412 kuesioner yang disebar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan produk musyarakah, 176 (83,4%)

236 Gamal Naser, Ahmad Jamal, dan Khalid Al-Khatib, “Islamic Bank: a study of Customer
Satisfaction and Preferences in Jordan,” artikel dalam International Journal of Bank Marketing, Vol
17 No.3, 1999, hlm. 67
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responden dari 211 responden menolak membagi kepemilikan usahanya dengan

investor. Dari 6 sektor industri yang diteliti, 80-87,5 persen responden menolak

musyarakah.237 Hal ini menunjukkan hanya ada sedikit perbedaan variasi perilaku

dari setiap sektor industri. Responden yang setuju dengan musyarakah berpendapat

bahwa dengan sistem ini, bank syariah dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan

teknis yang dibutuhkan perusahaan dan membantu terciptanya diversifikasi hasil

produk. Mayoritas responden (89%) yang menolak musyarakah menyatakan menolak

karena alasan untuk mempertahankan kepemilikan usaha dan agar tetap dapat

mewariskan usaha tersebut kepada ahli waris mereka. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa 78 persen responden tidak bersedia untuk menerapkan mudharabah. Mereka

ketakutan investor akan mengambil alih usaha mereka, kerjasama akan dibubarkan

dan investor akan mengambil alih kepemimpinan usaha. Terdapat pula ketakutan

bahwa pihak investor akan mencampuri keputusan dalam perusahaan seperti

pembelian bahan baku, lokasi usaha, tenaga kerja dan pemasaran produk.

Studi di Oman melibatkan 52 sampel dari perusahaan kecil, baik dari sektor

formal maupun informal. Hasil penelitian di Oman menunjukkan bahwa 71 persen

responden menolak bentuk kerjasama musyarakah dalam sistem perbankan Islam.

Alasan utama dari penolakan ini adalah adanya keinginan dari perusahaan untuk

memiliki sendiri usaha secara penuh. Sekitar 29 persen perusahaan yang bersedia

menjalin hubungan kerjasama musyarakah, memahami bahwa kerjasama tersebut

lebih bersifat kemitraan. Namun hanya 3 orang responden saja yang kelihatan siap

237Ibid., hlm. 68
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untuk menjalankan sistem pembagian modal sesuai sistem bank Islam. Hasil

penelitian juga menunjukkan bahwa 82 persen responden menolak bentuk kerjasama

mudharabah. Lebih dari 60 persen responden menyatakan bahwa penolakan tersebut

timbul dari rasa ketakutan, bahwa para investor akan menarik diri dari kesepakatan

atau kerjasama pada suatu waktu dan mendirikan perusahaan saingan. Namun

demikian, kesimpulan ini masih bersifat sementara karena sejumlah besar responden

menolak untuk menjawab pertanyaan kuisioner yang berkaitan dengan sistem

keuangan Islam. Selain itu negara Oman belum memiliki bank Islam dan dengan

demikian pengalaman dan pengetahuan mengenai instrumen sistem keuangan Islam

masih sangat terbatas.238

Penelitian di Bahrain oleh Metawa dan Almossawi239 dengan menggunakan

300 orang nasabah menemukan bahwa secara umum nasabah puas dengan pelayanan

bank Islam berkenaan dengan produk dan jasa yang diadopsinya. Dua hal utama yang

menjadi kriteria pemilihan bank adalah kesetiaan (adherence) kepada prinsip-prinsip

syariah Islam dan tingkat jasa yang diperoleh (rate of return). Beberapa faktor yang

utama yang signifikan adalah umur dan pendapatan yang berkaitan dengan besarnya

tabungan di bank. Lama berhubungan dengan bank memiliki kaitan dengan

pemahaman terhadap jasa-jasa dan produk yang disediakan perbankan tersebut. Dari

berbagai temuan tersebut, penulisnya menyarankan agar bank mampu

238 Ibid., hlm. 69
239Saad Metawa dan Mohammad Atmossawi, “Banking Behaviour of Islamic Bank

Customers: perspective and implication” artikel dalam International Journal of bank Marketing, Vol
16 No.7, 1998, hlm. 55
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memformulasikan dan mengimplementasikan rencana pemasaran, dengan terlebih

dahulu memahami sikap, perilaku, dan persepsi nasabahnya.

Penelitian lain tentang aspek finansial perumahan di Inggris (tahun 1992)

menggunakan 100 orang kaum muslim sebagai responden, menunjukkan bahwa 37

persen responden memperlihatkan kecenderungannya untuk membuka rekening di

bank Islam. Sekitar 42 persen responden bersedia menutup rekening mereka di bank

yang lama dan menggantinya dengan rekening di bank Islam. Ada kecenderungan

bahwa pendidikan memiliki peranan yang cukup besar. Dengan semakin tingginya

tingkat pendidikan, maka kesadaran dan pengetahuan mengenai permasalahan dalam

sistem keuangan Islam juga semakin baik.240 Suatu survei dilakukan kepada para

usahawan Arab-Amerika di Amerika Serikat dengan 276 responden, dimana 135

responden (15 %) adalah kaum muslim. Sejumlah 54 persen responden percaya

bahwa ada keinginan yang cukup di masyarakat lokal untuk mendukung lembaga

keuangan Islam. Sebesar 51 persen responden menyatakan akan mendukung lembaga

keuangan Islam dan 44 persen menyatakan tidak akan memberikan dukungannya.241

Penelitian Haron di Malaysia242 mendapatkan bahwa secara umum sikap masyarakat

terhadap perbankan Islam relatif sama. Ditemukan beberapa perbedaan yang cukup

menarik, dimana responden muslim lebih mengutamakan “pelayanan yang cepat dan

efisien” dalam memilih bank, sementara responden non muslim lebih mengutamakan

240Sudin Haron, “Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers”, artikel
dalam International Journal of Bank Marketing, Vol 12 No.1, 1994, hlm. 13-32

241Ibid
242Ibid
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“keakraban secara personal dengan staf bank” di atas pelayanan yang diberikan dan

reputasi suatu bank.

Di Singapura, meskipun muslim dan non muslim belum sadar dengan budaya

bank Islam, namun mereka memiliki sikap yang berbeda kepada perbankan Islam.

Mereka hanya sepakat dalam satu hal, yaitu “jasa yang lebih tinggi dari tabungan

mereka”.243 Dalam hal budaya bank Islam, responden non muslim memiliki

kesadaran yang rendah terhadap makna yang fundamental, dan hanya 0,6 persen yang

dapat menjelaskan makna riba, dan hanya 2 persen yang dapat menjelaskan apa

makna “syariah”, serta tidak ada yang paham tentang sistem keuangan syariah. Pada

kalangan responden muslim, 20,7 persen paham tentang riba, 31 persen paham

tentang syariah. Meskipun demikian, tidak ditemukan responden dari kalangan

muslim yang dapat menjelaskan apa itu murabahah, dan hanya satu orang responden

yang bisa paham dengan baik apa itu mudarabah, ijara, dan musyarakah.

Dalam hal sikap terhadap bank Islam, 22,6 persen responden muslim

menyatakan bahwa alasan agama merupakan motivasi utama untuk menyimpan uang

di bank Islam, sementara lebih dari 2/3 menggunakan paduan alasan “keagamaan dan

keuntungan”. Ada kesepakatan antara responden muslim dan non muslim, bahwa

bank mesti menyediakan pelayanan yang cepat dan efisien. Kalangan nonmuslim

243Gerrard Philip dan J. Barton Cunningham, “Islamic Banking: a Study in Singapore”,
artikel dalam International Journal of Bank Marketing, Vol 15 No.6, 1997, hlm. 41-49
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lebih mengutamakan bunga yang tinggi dari tabungan, sementara kalangan muslim

tidak terlalu memprioritaskan.244

B. Azas-azas Berkontrak

Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda yang telah

menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan

penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Sistem hukum yang

dimaksud adalah sistem hukum Eropa atau disebut juga sistem hukum Romawi

Jerman. Adapun sumber dari sistem hukum Eropa atau Romawi Jerman ini adalah

hukum Romawi kuno yang dikembangkan di benua Eropa (Eropa Kontinental) oleh

negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Portugis dan lain-lain. Berkembangnya

sistem hukum Romawi Jerman adalah berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang

berusaha menyusun Code Civil atau Code Napoleon dengan sumber yang berasal dari

hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali berkembang dalam hukum

perdatanya atau private law atau civil law245 yaitu hukum yang mengatur hubungan

sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum Romawi Jerman ini lebih

terkenal dengan nama sistem hukum civil law.

Selain sistem civil law, juga dikenal dengan adanya sistem common law. Rene

Devid dan John E.C. Brierley menyebutkan terdapat tiga sistem hukum yang

dominan yakni sistem hukum: civil law, common law, dan socialist law. Namun,

244Ibid
245Rene Devid and John. E.C. Brierley, Major Legal Systems in the World Today, Edisi   ke-

2, London: Stevens & Sons, 1978, hlm. 21
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dalam perkembangannya sistem socialist law ini ternyata banyak dipengaruhi oleh

sistem civil law dimana negara-negara sosialis banyak menganut sistem civil law.246

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem

hukum yang dominan hanya dua yaitu sistem hukum civil law dan common law.

Sistem common law bersumber dari hukum Inggris yang berkembang dari

ketentuan atau hukum yang ditetapkan oleh Hakim (Judge) dalam keputusan-

keputusan yang telah diambilnya (judge made law). Umumnya di negara dengan

sistem hukum common law terdapat ketidakpastian hukum dan untuk menghindari hal

tersebut maka sejak abad ke-19 dipegang azas hukum yang bernama the rule of

precedent yaitu keputusan-keputusan hakim yang sudah ada harus dijadikan

pegangan atau keputusan hakim itu harus mengikuti keputusan hakim sebelumnya.

The rule of precedent sering disebut juga sebagai doktrin stare decisis yang berarti

sebagai to stand by (previous) decisions (berpegang/ berpatokan pada putusan-

putusan sebelumnya).247

Sistem hukum common law ini dianut oleh negara-negara yang berbahasa

Inggris beserta dengan persemakmurannya, seperti negara Inggris, Amerika Serikat,

Kanada dan Australia. Kecuali negara bagian Lousiana di Amerika Serikat dan

provinsi Quebec di Kanada yang menganut sistem hukum civil law.

Sekilas mengenai perbedaan antara civil law (Eropa Continental) dengan

common law (Anglosaxon) dapat dilihat dari segi perkembangan keduanya.

246Ibid., hlm. 25
247Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. Kedua, Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 16
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Perkembangan sistem civil law diilhami oleh para ahli hukum yang terdapat pada

universitas-universitas, yang menentukan atau membuat peraturan hukum secara

sistematis dan utuh. Sedangkan perkembangan sistem common law terletak pada

putusan-putusan hakim, yang bukan hanya menerapkan hukum tetapi juga

menetapkan hukum.248

Hukum di negara dengan sistem civil law pada umumnya ditujukan untuk

menetapkan suatu kaidah atau norma yang berada di suatu lingkungan masyarakat

untuk diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum

merupakan bagian integral dari kehidupan bersama yang mengatur dan menguasai

sesama manusia. Jadi dapat dikatakan hukum terdapat dalam masyarakat manusia

sehingga dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum.249

Hal ini sesuai adagium: ubi societas ibi jus yang artinya (dimana) ada

masyarakat (disitu) ada hukum. Berbeda dengan sistem hukum common law yang

tidak mengenal pembagian secara prinsipil atas hukum publik dan hukum perdata,

maka pada sistem hukum civil law pembagian hukum publik dan hukum perdata

(privat) merupakan hal yang sangat esensial. Hukum Publik lazimnya dirumuskan

sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa

dengan warga negaranya. Pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh

penguasa. Sedangkan Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur

hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan

248Ibid
249Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cet. Kedua, Yogyakarta:

Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 28
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keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada

masing-masing pihak.250

Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum

privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan

perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia

atau masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda.

Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia

dituliskan dalam pasal 131 Indische staatsregeling, yang dalam pokoknya sebagai

berikut:251

a. Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula dengan Hukum Pidana besertas

hukum Acara perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab atau

undang-undang, yaitu yaitu dikodifisir.

b. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan

yang berlaku di Negeri Belanda (azas konkordansi).

c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tiong Hoa,

Arab, India dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan”

mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa

Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan

perubahan-perubahan, juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru

bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di

250Ibid., hlm.122
251Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, hlm. 11
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kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpanagn jika diminta oleh

kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka (ayat 2).

d. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, sepanjang mereka belum

ditundukkan di bawah suartu peraturan bersama dengan bangsa Eropa,

diperbolehkan “menundukkan diri: pada hukum yang berlaku untuk

bangsa eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun

secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).

e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis didalam undang-undang,

bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi

mereka, yaitu “Hukum Adat: (ayat 6).

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengaturan untuk tunduk

terhadap hukum perdata dapat diklasifikasikan sehingga jelas aturan hukum yang

mengatur hubungan antar sesama masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan

waktu dan sosial bagsa Indonseia saat itu, dapat pula kemungkinan terjadinya

penundukan diri pada Hukum Eropa yang telah diatur dalam Staatsblaad 1917 No.

12. Peraturan ini mengenal tiga macam penundukan, antara lain:252

a. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Eropa;

b. Penundukan pada sebagian hukum Perdata Eropa, yakni hanya pada

hukum kekayaan harta benda saja (vermogensrecht), seperti yang

dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tiong Hoa;

252Ibid., hlm.12
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c. Penundukan secara “diam-diam”, yang mengandung maksud jika seorang

bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak

dikenal didalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam

menundukkan dirinya pada hukum Eropa.

Pemerintah Hindia Belanda melakukan kodifikasi atas hukum perdata dengan

memuat sekumpulan peraturan perundang-undangan dalam suatu kitab yang bernama

“Burgerlijk Wetboek” yang sekarang dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPer. Kitab hasil peninggalan warisan

pemerintah Hindia Belanda ini hingga kini masih berlaku sebagai pedoman hukum

materil. Adapun sistematika yang dipakai oleh KUHPer yang terdiri atas empat buku

ini adalah sebagai berikut:

a. Buku I yang berkepala “Perihal Orang”, memuat hukum tentang diri

seseorang dan Hukum Keluarga.

b. Buku II yang berkepala “Perihal Benda”, memuat hukum perbendaan serta

Hukum Waris.

c. Buku III yang berkepala “Perihal Perikatan”, memuat hukum kekayaan

yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang

atau pihak-pihak tertentu.

d. Buku IV yang berkepala “perihal pembuktian dan Lewat Waktu

(Daluarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat lewat terhadap

hubungan-hubungan hukum.
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Sedangkan Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazimnya

dibagi dalam empat bagian, yaitu:253

a. Hukum tentang Diri Seseorang: memuat peraturan-peraturan tentang

manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal

kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri

melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-

kecakapan itu.

b. Hukum Kekeluargaan; mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang

timbul dari hubungan kekeluargaan;

c. Hukum Kekayaan; mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat

dinilai dengan uang;

d. Hukum Warisan; mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan

seseorang jikalau ia meninggal;

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh R.

Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer)254 bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang

Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang

mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-

pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan

253Ibid., hlm. 16
254R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk

Wetboek (terjemahan), Cet. 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 323
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kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini

merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan

dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang

dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal

sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu

perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain

sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang

membuatnya.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa

Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

overeenscomsrecht.255 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.256

255Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Jakarta: Sinar
Grafika, 2004, hlm. 3

256Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XII, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hlm. 1
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Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan

antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan

atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua

pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menunutut sesuatu hal dari

pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu

menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah

hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena

timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan

kewajiban merupakan beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum

perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:257

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni

tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah

hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan

yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-

kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli

lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari

hukum adat.

257Salim HS, Op.cit, hlm. 4
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2. Subyek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. Rechtperson diartikan

sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum

dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang

berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu

prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- memberikan sesuatu;

- berbuat sesuatu;

- tidak berbuat sesuatu.

4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian

seperti dimaksud di atas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus).

Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat

hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kontrak/perjanjian diatur dalam

Buku III KUHPer, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233

sampai dengan Pasal 1864 KUHPer. Secara garis besar, perjanjian yang
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diatur/dikenal di dalam KUHPer adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-

menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan

barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa,

penanggung utang dan perdamaian.

Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian di atas disebut dengan

perjanjian nominaat. Di luar KUHPer dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak

joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli

sewa, kontrak rahim, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian

innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam

praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun

innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian

itu sendiri.

1. Sistem Pengaturan Hukum Kontrak.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system), yang

mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik

yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam pasal

1338 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa

lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak

untuk:
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- Membuat atau tidak membuat perjanjian;

- Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

- Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Ditinjau dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada awalnya

menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum

dalam undang-undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ajaran legisme yang

memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal serupa dapat

ditemui dan dibaca dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai

dengan tahun 1919.258

Untuk diketahui bahwa putusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari

1919 merupakan putusan yang terpenting. Putusan ini tentang penafsiran perbuatan

melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Dalam putusan tersebut,

definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi

juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah

berbuat atau tidak berbuat yang:

- melanggar hak orang lain;

258 Ibid., hlm. 8
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- yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas

tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-

hak absolut sperti hak kebendaan, HKI, dan sebagainya;

- bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban

yang dirumuskan dalam aturan undang-undang;

- bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

- bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam

masyarakat;

Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yakni:

a. aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya;

b. aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak

menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Putusan HR 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran legisme, namun telah secara

bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang

dikemukakan di atas. Dengan demikian, sejak terbitnya putusan HR 1919 maka

sistem pengaturan hukum kontrak berubah menjadi sistem terbuka. Jika ditelaah lebih

lanjut maka definisi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam HR 1919

serupa dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab

yang halal, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1337 KUHPer. Dengan demikian,
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penafsiran HR terhadap perbuatan melawan hukum itu mengacu kepada Pasal 1337

di atas mengenai suatu sebab yang terlarang, antara lain dilarang UU, berlawanan

dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Karakteristik Kontrak

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum kontrak adalah bagian hukum

perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk

melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Disebut sebagai bagian

dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban

yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang

berkontrak.259

Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi

kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan

wujud dari kebebasan (freedom of contract) dan kehendak bebas untuk memilih

(freedom of choice).260

Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai

pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: pertama, tumbuhnya

bentuk-bentuk kontrak standar; kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan

kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam

kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.

259 P.S. Atiyah, The Law of Contract, London: Clarendon Press, 1983, hlm. 1
260 Ibid., hlm. 5
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Ketiga faktor ini berhubungan satu sama lain.261 Tetapi, prinsip kebebasan berkontrak

dan kebebasan untuk memilih tetap dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan

kontrak.

3. Azas-azas Hukum Kontrak

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) azas yang

dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima azas itu antara lain adalah: azas

kebebasan berkontrak (freedom of contract), azas konsensualisme (concsensualism),

azas kepastian hukum (pacta sunt servanda), azas i’tikad baik (good faith) dan azas

kepribadian (personality). Berikut ini adalah penjelasan mengenai azas-azas

dimaksud:

a. Azas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract).

Azas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)

KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Azas ini merupakan suatu azas yang memberikan kebebasan kepada para

pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

261 Ibid., hlm. 13



204

Latar belakang lahirnya azas kebebasan berkontrak adalah adanya paham

individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan

oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui

antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J.

Rosseau.262

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa

saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak azas ini diwujudkan dalam

“kebebasan berkontrak”. Teori leisbet fair ini menganggap bahwa the invisible hand

akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas, karena pemerintah sama

sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi

masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan

kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat

menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam

cengkeraman pihak yang kuat sperti yang diungkap dalam exploitation de homme par

l’homme.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham

individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham

ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang

lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak

lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan

kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan

262 Salim HS, Op.cit, hlm. 9
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kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban

kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi

pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui

intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan (vermastchappelijking) hukum

kontrak/perjanjian.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu

perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak yang

berkontrak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut

mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala dalam

memenuhi hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute sepanjang

tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, maka perikatan tersebut boleh

dilaksanakan.

Menurut Faturrahman Djamil bahwa, ”Syari’ah Islam memberikan kebebasan

kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang

menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama”.263 Sedangkan dalam azas-azas

perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “azas kebebasan

berkontrak” (mabda’ hurriyah al-ta’aqud). Azas ini penting untuk dielaborasi lebih

lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad

263 Faturrahman Djamil. “Hukum Perjanjian Syari’ah”..., hlm. 249, lihat juga  Gemala Dewi
(2006). Hukum Perikatan Islam di Indonesia..., hlm. 31, Syamsul Anwar (2006). Kontrak Dalam
Islam..., hlm. 12
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yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk

mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan

untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip Islam.

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan,

bagaimana fikih mu’amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-

persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat

pembahasannya dalam kitab-kitab fikih.

Dalam azas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk

membuat perjanjian seperti apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya

dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut

bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.264

Sabda Nabi SAW ;

ْلُح َجائٌِز بـَْيَن اْلُمْسِلِميَن زَادَ َعَلْيِه َوَسلََّم الصُّ اَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ قَ َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَالَ 
َأْحَمُد ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ َحَراًما َأْو َحرََّم َحَالًال 

Artinya :

“dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim."
Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu
yang haram atau mengharamkan yang halal.”265.

264 Subekti. Hukum Perjanjian, cet. ke-6.Jakarta, PT. Intermasa, 1979. hlm. 13
265 Al Tirmidzi (w. 279 H) Op.cit, juz 3, hlm 634
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Hal ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu

berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian

mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas

ketertiban umum syariat.

Para ulama dalam masalah kebebasan berkontrak khususnya dalam

memperjanjikan syarat-syarat secara garis besar terbagi ke dalam dua kutub yang

berlawanan. Yang paling tidak mengakui azas kebebasan berkontrak adalah ulama-

ulama Zahiri , khususnya Ibn Hazm (w. 456 H), dan yang paling luas mengakui azas

tersebut serta paling banyak mentashih syarat-syarat adalah ulama-ulama Hanabilah,

khususnya Ibn Taimiyah (w.728 H).266

Bagi Ibn Hazm pada azasnya akad dan syarat itu haram dipenuhi kecuali yang

diperintahkan oleh nash agar dipenuhi. Ibn Hazm berpendapat bahwa setiap syarat

_sebutan syarat dalam pengertian yang diberikan oleh Ibn hazm meliputi akad dan

janji sepihak_ yang tidak di tegaskan keabsahannya oleh nash merupakan syarat yang

tidak terdapat pada kitab Allah dan ”jika para pihak menyebutkan syarat-syarat itu

pada waktu membuat akad jual beli maka jual beli itu batal dan syarat-syarat tersebut

juga batal.”267

Syarat yang sah telah ditegaskan keabsahannya oleh nash dan karena itu

merupakan syarat yang terdapat dalam kitab Allah.

266 Yusdani (2002), “Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Studi
Agama MILLAH , vol ii, no.2, Januari 2002, (Yogyakarta: Magister Studi Islam UII Yogyakarta),
hlm. 76-77

267 Ibn Hazm (w. 456 H), al-Muhalla, VIII. Beirut: al-Maktab al-Tijari, t.th, hlm. 412
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Menurut Ibn Hazm hanya terdapat tujuh macam syarat sebagai berikut:

1. Mensyaratkan gadai dalam jual beli tidak tunai (sebagai jaminan

pembayaran hutang)

2. Mensyaratkan penundaan pembayaran harga sampai pada waktu yang

ditentukan

3. Syarat pembayaran harga pada waktu longgar- Mensyaratkan sifat tertentu

pada barang

4. Mensyaratkan tidak ada pengicuhan

5. Mensyaratkan harta benda milik budak yang dijual oleh tuannya adalah

untuk pembeli baik sebagiannya maupun seluruhnya

6. Mensyaratkan bahwa buah pohon yang telah dikawinkan yang dijual oleh

pemiliknya adalah untuk pembeli baik sebagian maupun seluruhnya.

Syarat-syarat di luar criteria yang tujuh tersebut menurut tokoh mazhab

Zahiri adalah batal.

Selain dari pendapat Ibn Hazm ini terdapat pendapat Ibn Taimiyah yang

mewakili mazhab Hanbali. Ibn Taimiyah telah membawa perkembangan mazhab

Hanbali dalam hal kebebasan berkontrak sejajar atau hampir sejajar dengan hukum

barat. Bagi Ibn Taimiyah tidak hanya sah syarat-syarat dalam perjanjian-perjanjian

kebendaan bahkan juga sah syarat-syarat dalam perjanjian pernikahan. Misalnya

calon suami isteri dapat mensyaratkan sesuatu sehubungan dengan harta bendanya

dalam perkawinan.
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Menurut Ibn Taimiyah syarat yang terdapat dalam kitab Allah bukan hanya

syarat yang disebutkan namanya saja tetapi yang dimaksud adalah syarat yang tidak

bertentangan dengan kitab Allah sekalipun tidak disinggung oleh nash.268

Azas kebebasan berkontrak sebenarnya jelas diajarkan oleh nash-nash Al

Qur’an, Al Hadis dan terdapat pula dalam kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian

hadis ‘Amr Bin Auf walaupun lemah dari segi sanad, maknanya sesuai dan didukung

oleh Al Qur’an dan Al Hadis. Allah berfirman:

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ 

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (Akad)” (Q.S.
Al-Maidah: 1) 269

Kata akad dalam ayat ini berbentuk jamak yang diberi alif-lam sehingga

menjadikannya sebagai lafal umum. Jadi ayat ini mencakup segala macam akad baik

yang timbal balik maupun yang sepihak dan semua syarat yang seseorang

mengikatkan diri untuk melaksanakannya di masa depan.270

Sedangkan surat An-Nisa’ ayat (29) membatasi kebebasan tersebut dalam

batas-batas tidak memakan harta orang lain dengan jalan batil dan hal inilah

merupakan ketertiban umum syara’.

268 Ibn Taimiyah (w. 728 H), Majmu’ al-Fatawa IX. Riyad: Matabi’ al-Riyad,t.th. hlm. 347
269 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 106
270 Al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, II. (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 172 dan 294-5
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Dalam hadis-hadis terdapat banyak contoh Rasulullah SAW menerapkan azas

kebebasan berkontrak. Hadis Jabir yang di riwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya

menjelaskan bahwa Jabir telah menjual untanya kepada Rasulullah SAW dengan

memasukkan ke dalam perjanjian jual beli tersebut syarat bahwa ia dapat

memanfaatkan unta yang sudah dijualnya kepada Rasul untuk pulang ke Madinah.

Memang di sini ulma berbeda pendapat dimana ada yang menyatakan bahwa

pemanfaatan oleh Jabir itu adalah tabarru’ dari Rasulullah SAW sementara ulama

yang lain menyatakannya sebagai syarat yang dimasukkan dalam akad jual beli.271

Salah satu azas dalam azas perjanjian ada yang dinamakan azas kebebasan

berkontrak. Dengan azas kebebasan berkontrak tersebut kaum muslimin mempunyai

kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian fikih mu’amalah dapat

dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru

ekonomi kontemporer.

Dalam merespon perkembangan bentuk-bentuk baru dalam bertransaksi sudah

seharusnya ahli fikih mu’amalah disamping menguasai prinsip-prinsip dan azas-azas

umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek mu’amalah

kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya.

Hal ini penting dilakukan karena, bagaimana mungkin penetapan hukum atas bentuk-

bentuk mu’amalah kontemporer dalam hal ini perjanjian,menjadi akurat jika masalah

mu’amalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.

271 Ibid
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b. Azas Konsensualisme (concensualism).

Azas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer.

Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Azas ini merupakan azas yang

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal,

melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah

pihak.Azas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum

Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah azas konsensualisme, tetapi

lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil

adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum

adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian

yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta

bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan

contractus innominat. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi

bentuk yang telah ditetapkan. Azas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPer

adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراضٍ  ْنُكْم مِ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
َوَال تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما
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Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali  dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”272

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus

atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak

diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak

dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.273 Azas ini

terdapat juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah (w. 273 H):

قَالَ يـَُقولُ اْلُخْدِريَّ َسِعيدٍ َأبَاَسِمْعتُ قَالَ َأبِيهِ َعنْ اْلَمِديِنيِّ َصاِلحٍ ْبنِ َداُودَ َعنْ 
تـََراضٍ َعنْ اْلبَـْيعُ ِإنََّماَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ 

Artinya:

” dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar
Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."”.274

c. Azas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda).

Azas kepastian hukum atau disebut juga dengan azas pacta sunt servanda

merupakan azas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Azas pacta sunt

servanda merupakan azas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-

272 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 83
273 Faturrahman Djamil. “Hukum Perjanjian Syari’ah”, dalam Mariam Darus Badzrulzaman

et. al. (2001) Kompilasi Hukum Perikatan, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 250, lihat juga
Syamsul Anwar (2006). Kontrak Dalam Islam..., hlm. 11

274 Ibnu Majah (w. 273 H), Op.cit, , juz 2 hlm 737
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undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang

dibuat oleh para pihak. Azas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal

1338 ayat (1) KUHPer. Azas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam

hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan

antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung

makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan

yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan

selanjutnya azas pacta sunt servanda diberi arti sebagao pactum, yang berarti sepakat

yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.

Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja. Azas

kepastian hukum ini disebut secara umum dalam Al Qur’an, Allah SWT berfirman :

َها َوَال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما  َمِن اْهَتَدى فَِإنََّما  يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَليـْ
َعَث َرُسوًال  بِيَن َحتَّى نـَبـْ ُكنَّا ُمَعذِّ

Artinya:

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan
barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian)
dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang
lain, dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul
(Q.S. Al-Isra’: 15).275

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد فـَيَـْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ َعَفا اهللاُ 

275 Departemen Agama RI, Op.cit, hlm 283
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Artinya:

Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi
mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa (Q.S. Al- Maidah: 95,)276.

Dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu.Dari kedua

ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa azas kepastian hukum adalah tidak ada

suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Azas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Azas I’tikad Baik (good faith).

Azas i’tikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang

berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan i’tikad baik.” Azas ini merupakan

azas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik

dari para pihak. Azas i’tikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni i’tikad baik nisbi

dan i’tikad baik mutlak. Pada i’tikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap

dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada i’tikad yang kedua, penilaian terletak

pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan

276. Ibid, hlm 123
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(penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan

Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan azas i’tikad baik dapat

diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol

adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan

turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I.277

Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma Belanda memesan pada

pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena

keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan

pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi.

Tetapi sejak diadakan perjanjian keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia

memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap

sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan i’tikad baik antara

para pihak tidak dapat dituntut darinya.

Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPer

dikesampingkan oleh HR dalam arrest tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin

satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya,

berhak berpatokan pada i’tikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas

dinyatakan HR masih memberi harapan tentang hal ini denga memformulasikan:

mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah

diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan

inti atau mengesampingkan secara keseluruhan.

277 Ibid., hlm. 11
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Putusan HR ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak apabila

pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan maka penjual harus melaksanakan isi

perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan

i’tikad baik.

- Kasus Mark Arrest:

Sebelum Perang Dunia I, seorang warganegara Jerman memberi sejumlah

pinjaman uang kepada seorang warganegara Belanda pada tahun 1924. dari jumlah

tersebut masih ada sisa pinjaman tetapi karena sebagai akibat peperangan nilai Mark

sangat menurun, maka dengan jumlah sisa tersebut hampir tidak cukup untuk

membeli prangko sehingga dapat dimengerti kreditur meminta pembayaran jumlah

yang lebih tinggi atas dasar devaluasi tersebut. Namun, Pasal 1757 KUHPer

menyatakan “Jika saat pelunasan terjadi suatu kenakan atau kemunduran harga atau

ada perubahan mengenai berlakunya mata uang maka pengembalian jumlah yang

dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat itu.”

Hoge Raad menimbang bahwa tidak nyata para pihak pada waktu

mengadakan perjanjian bermaksud untuk mengesampingkan ketentuan yang bersifat

menambah dan memutuskan bahwa orang Belanda cukup mengembalikan jumlah

uang yang sangat kecil itu. Menurut Hakim pada badan peradilan tertinggi ini, tidak

berwenang atas dasar i’tikad baik atau kepatutan mengambil tindakan terhadap

undang-undang yang bersifat menambah.
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Putusan Mark Arrest ini sama dengan Sarong Arrest bahwa hakim terikat

pada asa i’tikad baik, artinya hakim dalam memutus perkara didasarkan pada saat

terjadinya jual beli atau saat penjam-meminjam uang. Apabila orang Belanda

meminjam uang sebanyak 1000 gulden, maka orang Belanda tersebut harus

mengembalikan sebanyak jumlah uang di atas, walaupun dari pihak peminjam

berpendapat bahwa telah terjadi devaluasi uang. Berbeda dengan kondisi di Indonesia

pada tahun 1997 dimana kondisi negara pada saat itu mengalami krisis moneter dan

ekonomi. Pihak perbankan telah mengadakan perubahan suku bunga bank secara

sepihak tanpa diberitahu kepada nasabah. Pada saat perjanjian kredit dibuat,

disepakati suku bunga bank sebesar 16 % per tahun, akan tetapi setelah terjadi krisis

moneter, suku bunga bank naik menjadi 21-24 % per tahun. Hal ini menandakan

bahwa pihak nasabah berada pada pihak yang dirugikan karena kedudukan nasabah

berada pada posisi yang lemah (low bargaining posistion). Oleh karena itu, pada

masa-masa yang akan datang pihak kreditur harus melaksanakan isi kontrak sesuai

dengan yang telah disepakatinya, yang dilandasi pada azas i’tikad baik.

e. Azas Kepribadian (personality).

Azas kepribadian merupakan azas yang menentukan bahwa seseorang yang

akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan

saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315

KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa
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untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya

sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang

membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para

pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu

terdapat pengecualiannya sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang

menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila

suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang

lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa

seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga,

dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318

KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk

kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang

perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk

kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak

dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang

pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

4. Azas-azas Hukum Perikatan Nasional

Disamping kelima azas yang telah diuraikan di atas, dalam Lokakarya Hukum

Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),

Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah berhasil
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dirumuskan delapan azas hukum perikatan nasional. Azas ini berasal dari hadis Nabi

Muhammad SAW berikut :

َعَلْيِه َوَسلََّم الصُّْلُح َجائٌِز بـَْيَن اْلُمْسِلِميَن زَادَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة قَالَ 
َأْحَمُد ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ َحَراًما َأْو َحرََّم َحَالًال 

Artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-
klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram”.278

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan

perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain

dalam perjanjian.279 Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang

wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Kedelapan azas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Azas Kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan

diantara mereka dibelakang hari;

b. Azas Persamaan Hukum, mengandung maksud bahwa subjek hukum yang

mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang

278 Al Tirmizi (w. 279 H) , Op.cit, Juz 3. hlm 634
279 Lihat Syamsul Anwar (2006). Kontrak dalam Islam..., hlm. 12
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sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama

lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras;

c. Azas Keseimbangan, adalah azas yang menghendaki kedua belah pihak

memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan

untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan

prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban

untuk melaksanakan perjanjian itu dengan i’tikad baik. Yang

dimaksudkan dengan azas ini adalah azas yang menghendaki kedua belah

pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.280 Dalam hal ini dapat

diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi

dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta

debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan

perjanjian itu dengan i’tikad baik.

d. Azas Kepastian Hukum, terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian,

yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

e. Azas Moralitas, terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk

menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam

zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela

(moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk

meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang

280 Salim. H.S, Op. cit. hlm. 13-14
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memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan

hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan

hati nuraninya;

f. Azas Kepatutan, tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer. Azas ini berkaitan

dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan

berdasarkan sifat perjanjiannya;

g. Azas Kebiasaan, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan

tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti;

h. Azas Perlindungan, mengandung pengertian bahwa antara debitur dan

kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat

perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi

yang lemah. Azas-azas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak

dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan

hukum sehari-hari. 281

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan azas di atas merupakan

hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga

tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana

diinginkan oleh para pihak

281Tim  Naskah  Akademis  BPHN, Naskah  Akademis  Lokakarya  Hukum Perikatan,
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985
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C. Perjanjian Baku menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Perjanjian Baku.

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.282

Sutan Remy Sjahdeini mengumpulkan beberapa pustaka hukum yang

menggunakan istilah-istilah yang mirip untuk istilah perjanjian baku, misalnya283:

a. E. Allan Farnsworth & Alfred McCormac dalam bukunya Contracts, memakai

istilah “standardized agreement”;

b. John D. Calamari & Joseph M. Perillo, dalam bukunya memakai istilah

“standardized contract” dan “contract of adhesion”;

c. John P. Dawson, William Burnett & Stanley D. Henderson dalam bukunya

Cases and Comment on Contract, memakai istilah “pad contract” dan ”standard

contract”;

282Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 74

283Ibid., hlm. 75-76
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d. John Edward Murray dalam bukunya Murray on Contracts, memakai istilah

“standardized mass contract” disamping istilah “standardized contract”;

e. Michael D. Bayles dalam bukunya Principles of Law menggunakan istilah

”standard form contract” disamping istilah “adhesion contract”;

f. NBW (Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek) yang mulai diberlakukan pada

tanggal 1 Januari 1992, menggunakan istilah “standard regeling” dalam Pasal

214, dan “algemene voorwarden” dalam Pasal 231.

g. Pustaka-pustaka Jerman menggunakan istilah ”Algeimeine Geschafts Bedingun”,

dan “Standaardvertrag”, serta “Standaard konditionen”;

h. Hideo Tanaka dalam bukunya berjudul The Japanese Legal System, memakai

istilah “Standard form contract” yang padanan katanya dalam bahasa Jepang

adalah “yakkan”, atau juga “Futsu keiyaku jokan” (common contract

provisions), atau “gyomo yakkan” (standard form contract in business).

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,284 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

284Salim. H.S, Op.cit., hlm. 148
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satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para

pihak hanya mengisikan data-data 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.285 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.286

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

285Ibid
286 Johanes Gunawan, dkk., Beberapa Hal tentang I’tikad Baik dan Tanggung Jawab

Hukum, Bandung: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, t.t.,  hlm. 46
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tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Intinya adalah bahwa

kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan

siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.287

Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan bisnis, diantaranya

adalah mewujudkannya dalam bentuk kontrak bisnis. Dalam bisnis, kontrak

merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis yang didasarkan kepada

kebutuhan bisnis. Kontrak (contracts dalam bahasa Inggris, atau overeenskomst

dalam Bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga

dengan istilah perjanjian.288

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

pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian

“contract” dan “overeenkomst”.289 Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara

dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan

atau tidak melakukan hal tertentu.290

Dalam hukum kontrak sendiri terdapat azas yang dinamakan kebebasan

berkontrak. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung azas :

287Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm. 66
288Abdul R Saliman & dkk, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 2
289Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Dunia Modern, Jakarta, PT Refika

Aditama, 2004, hlm. 43
290 R. Subekti (1984). Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1984, hlm. 1
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1. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus

antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak;

2. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian,

bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk

kontraknya;

3. Pacta Sun Servanda, artinya kontrak itu merupakan Undang-undang bagi para

pihak yang membuatnya (mengikat).291

Azas kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar

bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Dalam perkembangannya ternyata

kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya

dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin,

bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. 292

Selama ini ada pandangan umum dengan bertitik tolak pada pasal 1313 KUH

Perdata menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi

dua” (een tweezijdige rechtshandeling) untuk menimbulkan persesuaian kehendak

guna melahirkan akibat hukum. Yang dimaksud dengan satu perbuatan hukum yang

berisi dua ialah penawaran (aanbod/offer) dan penerimaan (aanvaarding acceptance).

Penawaran dan penerimaan itu masing-masing pada hakekatnya adalah perbuatan

hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan

subyek hukum yang didasarkan pada kehendak yang dinyatakan untuk menimbulkan

291 Ibid., hlm. 13
292 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm. 17
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akibat hukum yang dikehendaki dan diakui oleh hukum. Berarti masing-masing pihak

seyogyanya mempunyai kebebasan kehendak.

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. Namun kebebasan berkontrak di atas tidak dapat berlaku mutlak tanpa

batas. Artinya kebebasan berkontrak tidak tak terbatas.

Dalam melihat pembatasan kebebasan berkontrak terhadap kebolehan

pelaksanaan kontrak baku terdapat dua pendapat yang dikemukaan oleh Treitel yaitu

terdapat dua pembatasan. Yang pertama adalah pembatasan yang dilakukan untuk

menekan penyalahgunaan yang disebabkan oleh karena berlakunya azas kebebasan

berkontrak. Misalnya diberlakukannya exemption clauses (klausul eksemsi) dalam

perjanjian-perjanjian baku. Yang kedua pembatasan kebebasan berkontrak karena

alasan demi kepentingan umum (public interest).293

293 Ibid., hlm. 61
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Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kebebasan berkontrak

yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat

berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Pembatasan-

pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui

oleh hukum kontrak sebagaimana telah diterangkan di atas ternyata telah bertambah

dengan pembatasan-pembatasan baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum

perjanjian yaitu pembatasan-pembatasan yang datangnya dari pihak pengadilan dalam

rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan

perundang-undangan (legislature) terutama dari pihak pemerintah, dan dari

diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang

timbul dari kebutuhan bisnis.294

Di Indonesia kita ketahui pula ada dijumpai tindakan negara yang merupakan

campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai contoh

yang paling dikenal adalah yang menyangkut hubungan antara buruh dan

majikan/pengusaha.

Tetapi tidak semua tingkat peraturan perundang-undangan dapat membatasi

azas kebebasn berkontrak, namun hanya UU atau Perpu atau peraturan perundan-

undangan yang lebih tinggi saja yang memepunyai kekuatan hukum untuk membatasi

bekerjanya azas kebebasan berkontrak.

294Ibid. , hlm. 59
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Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “Perjanjian Baku (standar):

Perkembangannya di Indonesia”, mengetengahkan beberapa pendapat sarjana hukum

Belanda tentang keabsahan berlakunya perjanjian standar atau kontrak baku, antara

lain :

a. Sluitjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan

pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti

pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever);

b. Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa

(dwangcontract);

c. Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai

perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van

wil en vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak

mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen

perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.;

d. Asser-Rutten mengatakan bahwa  setiap orang yang menandatangani

perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika ada orangb yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir

perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa

yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang

ditandatangani.;
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e. Hondius mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan

mengikat berdasarkan “kebiasaan” (gebruik) yang berlaku di lingkungan

masyarakat dan lalu lintas perdagangan.295

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perdebatan di kalangan srjana hukum

Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku berakhir

dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku darib suatu perjanjian

dalam Niuew Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) yang mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 1992.296

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 kebutuhan masyarakat

sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku

dibutuhkan dan diterima masyarakat.297

Alasan lainnya, bahwa sarana-sarana atau upaya-upaya yang disediakan oleh

hukum di Indonesia tidak memadai untuk dapat melindungi bank sebagai kreditur

dalam rangka contract enforcement dari perjanjian kredit. Sementara itu kredit yang

295 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (standar): Perkembangannya di Indonesia,
Bandung: Alumni, 1981, hlm. 105-106

296Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm. 78
297Ibid., hlm. 79
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diberikan oleh Bank berasal dari simpanan para nasabah penyimpan dana, yang

sebagian besar adalah konsumen kecil yang harus dilindungi juga. Kehancuran

portepel kredit suatu bank pada gilirannya akan mengorbankan kepentingan nasabah-

nasabah penyimpan dana dari bank tersebut.298

Bila dikaitkan dengan peraturan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan

pembolehan terhadap praktek kontrak baku, maka terdapat landasan hukum dari

berlakunya perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

1. Pasal 6.5. 1.2. dan Pasal 6.5.1.3. NBW Belanda yang mengatur bahwa bidang-

bidang usaha untuk mana aturan baku diperlukan ditentukan dengan

peraturan. Aturan baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui

oleh Menteri kehakiman, melalui sebuah panitian yasng ditentukan untuk itu.

Cara menyusun dan cara bekerja panitia diatur dengan Undang-undang.

Penetapan, perubahan, dan pencabutan aturan baku hanya mempunyai

kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu

dalam Berita Negara. Seseorang yang menandatangani atau dengan cara lain

mengetahui isi janji baku atau menerima penunjukkan terhadap syarat umum,

terikat kepada janji itu. Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditoir

mengetahui atau seharunya mengetahui pihak kreditur tidak akan menerima

perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.

298Ibid., hlm. 144-179
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2. Pasal 2.19 sampai dengan pasal 2.22 prinsip UNIDROIT (Principles of

International Comercial Contract). Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip

hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka

menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip kebebasan

berkontrak jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah. Pasal 2.19

Prinsip UNIDROIT menentukan bahwa apabila salah satu pihak atau kedua

belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan

umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada pasal 2.20 sampai

dengan pasal 2.22. Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah

dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-

ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi

dengan pihak lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang : Tunduknya salah satu

pihak terhadap kontrak baku dan Pengertian kontrak baku.

3. Pasal 2.20 Prinsip UNIDROIT menentukan bahwa suatu persyaratan dalam

persyaratan-persyaratan standar yang tidak dapat secara layak diharapkan oleh

suatu pihak, dinyatakan tidak berlaku kecuali pihak tersebut secara tegas

menerimanya. Untuk menentukan apakah suatu persyaratan memenuhi ciri

seperti tersebut di atas akan bergantung pada isi bahasa, dan penyajiannya.

4. Pasal 2.21 berbunyi: dalam hal timbul suatu pertentangan antara persyaratan-

persyaratan standar dan tidak standar, persyaratan yang disebut terakhir

dinyatakan berlaku.
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5. Pasal 2.22 : Jika kedua belah pihak menggunakan persyaratan-persyaratan

standar dan mencapai kesepakatan, kecuali untuk beberapa persyaratan

tertentu, suatu kontrak disimpulkan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang

telah disepakati dan persyaratan-persyaratan standar yang memiliki kesamaan

dalam substansi, kecuali suatu pihak sebelumnya telah menyatakan jelas atau

kemudian tanpa penundaan untuk memberitahukannya kepada pihak lain,

bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk terikat dengan kontrak tersebut.

6. UU No 10 Tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan.

7. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.299

Dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut di atas

menunjukkan bahwa pada intinya kontrak baku merupakan jenis kontrak yang

diperbolehkan dan dibenarkan untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena

pada dasarnya dasar hukum pelaksanaan kontrak baku dibuat untuk melindungi

pelaksanaan azas kebebasan berkontrak yang berlebihan dan untuk kepentingan

umum sehingga perjanjian kontrak baku berlaku dan mengikat kedua belah pihak

yang membuatnya.

299 http://idilvictor.blogspot.com
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D. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank selaku Konsumen di Bidang

Perbankan.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary

institution) 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).300

Adapun ratio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan

daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk

bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK

mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional

termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah

dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah

300Az. 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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kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara

UUD 1945.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah

dalam kontek Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua

macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah

nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur

adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank

dengan nasabah yang bersangkutan.301

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama,

nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya

dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan

fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah,

pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi

dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir

sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter

of credit (L/C).302

301Ibid
302Ibid., hlm. 4
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Ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan.

Pertama, pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (Automatic Teller

Machine), Kartu Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk

perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan. Kedua, pengaduan

soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya

petugas service point, seperti teller, customer service, dan satpam.303

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum

bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara

pencatuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan

syarat-syarat yang telah diperisiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku

konsumen antara lain adalah dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum

yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan,

melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Di tingkat teknis payung

303Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 17
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hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai

penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank

Indonesia (PBI).

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan

konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada

beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan

konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan

sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di

bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan

perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap

konsumen.304

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.

304Ibid
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Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian

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

Pencantuman 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.

Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk

melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Dalam

memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang

perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di

sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan

antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang

dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak

melanggar ketentuan perundang-undangan.

Keberatan-keberatan terhadap perjanjian standar antara lain adalah karena: (1)

Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui

isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan kalaupun tahu tidak mengetahui

jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada
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unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan

perjanjian standar adalah demi efisiensi.305

Melatarbelakangi 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:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh

konsumen;

d. 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;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

305Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32-33
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f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual

beli jasa;

g. 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;

h. menyatakan bahwa 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.306

Dari ketentuan dalam Pasal 18 dimaksud yang sangat terkait erat dan sering

terjadi dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah

306Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank 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 dibelinya307.

Walaupun ketentuan mengenai 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;

c. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;

d. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi

perjanjian.308

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya

dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit atau pembiayaan, serta

307 Ibid
308H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005, hlm. 38
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pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan

perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang

berkepanjangan di kemudian hari.309

Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan

perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui UUPK, akan tetapi

lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena

bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik

dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus

melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary

principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan

(confidential principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your costumer

principle).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus

mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa

social (Law as a tool of social engineering) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran

undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga

kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan

perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah

deposan sebagaima tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

309Ibid., hlm. 42
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mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan

setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang

bersangkutan. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud telah

direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini

adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara

stabiltas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang

perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini

telah diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 4 PBI

No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan

didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya

potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian

Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan

kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan,

penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan

penyelesaian pengaduan.310

310Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian
Kredit Bermasalah, Bandung: PT. Revika Aditama, 2004, hlm. 47
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Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, antara

lain sebagai berikut:

b) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban

menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis

oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh

suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah

Bank tersebut;

c) Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk

mengajukan pengaduan;

d) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang

bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus

dari Nasabah.311

Dalam Pasal 10 PBI No.7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib

menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal

penerimaan pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan

bank dapat memperpanjang jangka waktu, yaitu:

311Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005
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a) Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank

tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala

komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;

b) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan

Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen

Bank;

c) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya

keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang

dilakukan Nasabah.312

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI

Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani

dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada

lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga

Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan

mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian

dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan

yang disengketakan.

312Pasal 10 Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005
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Penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan

Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi

perbankan;

b) Lembaga ini saat ini belum terbentuk, (akan dibentuk selambat-lambatnya

31 Desember 2007), sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara

dilaksanaan oleh Bank Indonesia;

c) Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI

No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP

tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

- Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan

kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan

Nasabah.

- Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan

penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi

panggilan Bank Indonesia.313

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan,

yaitu :

a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang

memadai;
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b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah

diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat

Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;

d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;

e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan

yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari

kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan

Bank kepada Nasabah.314

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan

Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat:

a) Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian

Sengketa; dan

b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib

mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah

atau Perwakilan Nasabah dan Bank.
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Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan

yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang

perbankan. Demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka

diperlukan adanya kerja sama antar stake holder terkait, yaitu pihak bank, nasabah,

pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan

kewenangan masing-masing.


