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ABSTRAK 

Melda Rani (2019) : Penggunaan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjanjian                    

Pembiayaan Kendaraan  pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Bagan Batu.  

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pambantu Bagan Batu adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. 

Masyarakat tidak mampu untuk memenuhi keinginannya, seperti dalam memiliki 

kendaraan, maka dari itu Bank Syariah Mandiri KCP Bagan Batu memberikan 

pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan kepada nasabah yang mengalami 

kendala dengan biaya. Dalam Bank Syariah Mandiri KCP Bagan Batu 

memberikan pembiayaan kendaraan dengan menggunakan jaminan fidusia. 

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok 

masalah bagaimana penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian 

pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Bagan Batu.  

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penggunaan 

akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Bagan Batu  dan  apa  saja  kendala-kendala  dalam  pemberian  

pembiayaan  kendaraan dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.  Pada  

penelitian  ini  memiliki  populasi  yaitu 1 orang General Support Staff, 1 orang 

Admin Mikro dan 1 orang  Business Banking Staff. Teknik yang digunakan 

adalah  Total  Sampling  yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, maka 

sampel penelitian ini  berjumlah 3 orang. Analisis data dalam penelitian ini yaitu 

deskritif kualitatif dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, dan 

sekunder, dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi kepustakaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan akta jaminan fidusia 

dalam perjanjian pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri KCP Bagan 

Batu telah sesuai dengan  prosedur  yaitu  a)  Nasabah mengajukan permohonan 

pembiayaan dan melengkapi persyaratan tambahan, b) pihak bank  menganalisa 

langsung ke lapangan dengan menggunakan analisa 5 C, c)  kemudian pihak bank 

mengajukan kepada komite pembiayaan, d) penerbitan surat penegasan 

persetujuan pembiayaan, e)  pengikatan murabahah, f) pengikatan jaminan, g) 

pencairan pembiayaan.  Adapun  yang menjadi kendala yaitu: terdapat pada 

character nasabah yang tidak jujur  dalam memberikan informasi tentang usaha 

yang dijalani, kepemilikan jaminan  nasabah tersebut tidaklah milik pribadi 

melainkan milik kerabat dekat ataupun  orang lain, tidak terlengkapinya dokumen 

nasabah. Adapun persamaan antara jaminan fidusia dengan jaminan dalam konsep 

Islam (rahn). Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan akta jaminan fidusia 

dalam perjanjian pembiayaan kendaraan pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Bagan Batu telah sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Karena 

dalam konsep syariah barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi 

juga harta yang bersifat manfaat.  

 

Kata kunci: Akta Jaminan Fidusia,perjanjian  pembiayaan kendaraan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai lembaga keuangan sangat dibutuhkan keberadaannya 

untuk menunjang sektor ekonomi, hal ini disebabkan karena bank 

merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat. 
1
 

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi 

kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi 

stabilitas kepada system keuangan nasional. Industri perbankan syariah 

juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu 

sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang 

memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara yang mayoritas muslim 

yang terbesar di dunia. 
2
 

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, bank-bank nasional yang 

ada, baik bank umum maupun swasta, tunduk dan patuh pada segala 

peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di 

Indonesia. Dalam perannya, ada bidang utama Bank Indonesia selaku bank 

sentral yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur 

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank Indonesia juga 

                                                             
1
 Kasmir, Manajement Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12 

2
 Amir Macmud, Rukman, Bank Syariah, teori kebijakan dan studi empiris di Indonesia, 

(Jakarta: Erlangga, 2010), h. 60 
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berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem pengkreditan 

yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

perbankan.  

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, peran bank bagi masyarakat individu, 

maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, 

karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh 

dalam perekonomian suatu negara. 
3
 

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada dalam wilayah 

negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara 

Republik Indonesia yang dibebani jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 

Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran Fidusia. 
4
   

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan 

pasal 18 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan 

peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran 

jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Peraturan 

pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam 

peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan 

sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian 

sertifikat.  

                                                             
3
 Ismail, Manajement perbankan, dari teori menuju aplikasi, (Surabaya: kencana, 2010), 

h. 2 
4
 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 82-

83 
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Tujuan pendaftaran Jaminan fidusia adalah : 

1. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan.  

2. memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak 

kepada penerina fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang 

menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.  

Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 

undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengalihan 

hak atas utang, yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta 

otentik maupun akta dibawah tangan, Yang dimaksud dengan 

mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan 

dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan 

jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima 

fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan 

pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran 

fidusia. 

Dengan adanya utang ini, maka segala hak dan kewajiban 

penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan 

pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi 

fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau 

menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena 
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jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan 

ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda 

persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Jaminan fidusia mewajibkan adanya suatu  jaminan sebagai bentuk 

pelunasan uang tertentu. Umumnya yang menjadi jaminan adalah surat-

surat berharga, sertifikat rumah atau yang lebih sering dijadikan jaminan 

adalah surat berharga kendaraan bermotor (BPKB), Baik kendaraan roda 

empat atau kendaraan roda dua, karena asas kepercayaan tersebut yang 

dijaminkan adalah kendaraan bermotor dengan ketentuan, surat berharga 

dalam kekuasaan pihak kreditur dan barang yang dijaminkan tetap bisa 

dinikmati oleh debitur. 
5
 

Dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu yang 

menjadi jaminan Fidusia sebagai bentuk pelunasan utang adalah surat 

berharga kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan roda dua. Karena hanya 

pembiayaaan kendaraan roda dua yang memakai akta jaminan fidusia.  

Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan 

bagi bank dalam pelunasan pembiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 

1131 KUHP perdata, yang menyatakan: segala kebendaan si berhutang, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

                                                             
5
 J. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), 

hlm. 144.  
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baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perseorangan. 
6
 

Adapun rincian penerima pembiayaan kendaraan yang 

menggunakan akta jaminan fidusia pada pertahunnya dapat dilihat pada 

tebel berikut:  

Tabel 1.1 

Rincian Jumlah Nasabah yang Menggunakan Akta Jaminan Fidusia dalam 

Pembiayaan Kendaraan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan 

Batu  

2017-2018 

 

NO Tahun Jumlah 
Jumlah 

Pembiayaan 

1 2017 16 1.950.000.000 

2 2018 23 3.225.000.000 

 Total 39 5.175.000.000 

Sumber: Dokumen Laporan AT  2017-2018 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penerima jumlah 

nasabah dalam pembiayaan kendaraan yang menggunakan akta jaminan 

fidusia pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu setiap 

tahunnya meningkat, dikarenakan sebagian masyarakat masih banyak yang 

tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan, maka oleh sebab itu 

masyarakat membutuhkan suntikan dana demi memenuhi kebutuhannya.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui prosedur dari pembiayaan 

                                                             
6
 Soimin, Soedaryo. Kitab Hukum-hukum Perdata(KUH per), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2001), h. 282 
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kendaraan yang menggunakan akta jaminan fidusia dan apa saja faktor 

penghambat dalam pemberian pembiayaan kendaraan dengan 

menggunakan akta jaminan fidusia dalam bentuk Tugas Akhir yang 

berjudul “Prosedur Akta Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian 

Pembiayaan Kendaraan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Bagan Batu”.  

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta 

tepat dalam melakukan pembahasan agar mudah dipahami, maka penulis 

membatasi penelitian ini tentang: penggunaan akta jaminan fidusia dalam 

perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan 

Batu. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur penggunaan akta jaminan fidusia dalam 

perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Bagan Batu  

2. Apa faktor penghambat dalam penerapan akta jaminan fidusia pada 

perjanjian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan 

Batu? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akta jaminan 

fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Bagan Batu 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh 

penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau 

temuan penelitian. 
7
 

a. Untuk mengetahui prosedur penggunaan akta jaminan fidusia 

dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Bagan Batu.  

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

penerapan akta jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Bagan Batu.  

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akta 

jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu 

2. Manfaat penelitian  

a. Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi 

pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai jaminan 

fidusia dalam pembiayaan secara utuh dan lengkap dan bagi 

mahasisawa yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

jaminan fidusia dalam pembiayaan ini. Serta memberikan 

kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori atau 

konsep-konsep yang telah penulis peroleh.  

                                                             
7
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2011) h. 253-254 
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b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan program studi D3 pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

c. Dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual-intelektual 

muda dalam melakukan jaminan fidusia.  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang 

dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan penelitian.  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan yang berlokasi di  Bank Syariah 

Mandiri KCP. Bagan Batu yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, 

No. 649, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, 

Kabupaten Rokan Hilir-Riau. Peneliti mengambil penelitian di lokasi 

ini karena Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Bagan Batu memiliki 

lokasi yang cocok dan strategis sesuai dengan judul yang peneliti 

teliti. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu dan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah 
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penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu.  

3. Populasi dan Sample  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
8
 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang 

General support staff, 1 orang Admin micro,dan 1 orang business 

banking staff. Teknik yang digunakan adalah Total Sampling yaitu 

menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel penelitian 

ini berjumlah 3 orang.  

4. Sumber Data 

a. Data Primer  

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian berdasarkan data yang tersedia pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu diantaranya data 

mengenai penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian 

pembiayaan kendaraan.  

b. Data Sekunder 
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Yaitu berupa data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Yaitu di dapat dari buku-buku penunjang yang berkaitan 

dengan masalah ini. 

5. Teknik  Pengumpulan Data  

Untuk menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi 

dan validitas yang sangat dipengaruhi oleh alat yang digunakan dalam 

perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang 

menunjang, persiapkan matangkan dapat menggali informasi dalam 

menentukan hasil penelitian. Secara umum alat pengumpulan menurut 

Mardalis, yaitu:  

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa 

teknik antara lain: 

a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan 

narasumber atau responden guna melengkapi data yang 

diperlukan.  

b. Dokumentasi yaitu dengan melihat dan menganalisis dari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, 

berupa brosur, formulir, laporan data dan data lain dari pihak 

Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Bagan Batu yang 

berhubungan dengan objek penelitian.  

c. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara 

langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang 

diperlukan.  
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d. Studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang 

berkaitan dengan judul penelitian.
9
 

6. Analisis Data 

Metode analisa dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

deskriptif. Analisa pendekatan deskriptif yaitu suatu metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum.   

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian 

ini, maka dibagi menjadi beberapa bab  yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II Gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri KC Bagan 

Batu yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi 

dan misi, jasa perbankan yang ditawarkan, dan struktur 

organisasi.  

BAB III Merupakan bab tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian 

Jaminan fidusia, Objek dan subjek jaminan 

fidusia,terjadinya jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, 
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pembiayaan dalam perspektif Islam, konsep akad 

murabahah,  jaminan dalam Islam atau rahn, Fungsi 

jaminan dalam perjanjian pembiayaan  murabahah.  

BAB IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang prosedur 

penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian 

pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang 

Bagan Batu, faktor-faktor penghambat , dan tinjauan 

ekonomi Islam terhadap penerapan akta jaminan fidusia 

dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri 

kantor cabang Bagan Batu. 

 BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis.  

 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP. 

BAGAN BATU 

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bagan Batu 

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Sejak awal pendiriannya. 

Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya 

merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-

1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, 

yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik 

nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat 

terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia uasaha. 

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh 

bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian 

bank-bank di Indonesia.
10

 

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan  Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 

Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. PT. Bank Susila 
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Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya 

merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. 

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) 

empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan 

Bapindo) menjadi satu bank bernama PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) 

pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus 

menetapkan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik 

mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti. 

PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan 

konsolidasi dan memebentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai 

follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang 

dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di 

kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani 

transaksi syariah. 

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 

Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank 

Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Kegiatan usaha 

BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. 

Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 

September 1999.  
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Kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti yang berubah menjadi bank umum 

syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI 

No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999, BI 

menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, 

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 

November 1999 atau tanggal 25 Rajab 1420 H Sampai sekarang.  

PT. Bank Syariah Mandiri sendiri telah berkembang diberbagai daerah di 

Indonesia, salah satunya di Bagan Batu. PT. Bank Syariah Mandiri KCP. 

Bagan Batu berdiri pada tanggal 27 Juli 2009 yang beralamat di Jl. Jend 

Sudirman No. 649, Kelurahan Bagan batu, Kecamatan Bagan Sinembah, 

Kabupaten Rokan Hilir-Riau
11

 

1. Fungsi Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun 

tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank Syariah Mandiri mandiri 

memiliki fungsi utama yang terdiri dari fungsi manajer investasi, fungsi 

investor dan fungsi social. 

a. Fungsi Manajer Investasi 

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank 

syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai 
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manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana 

tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, 

sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang 

akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. 

b. Fungsi Investor 

Dalam penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah 

harus dilakukan pada sektor – sektor yang produktif dengan risiko 

minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Produk investasi yang 

sesuai dengan syariah diantaranya akad jual beli (murabahah, salam, 

dan istishna), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad 

sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik) dan beberapa 

akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah. 

c. Fungsi Sosial  

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. 

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam 

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, 

dan wakaf (Ziswaf) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen Ziswaf 

berfungsi untuk menghimpun ziswaf dari masyarakat, pegawai bank, 

serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen 

qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang 
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tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sadaqah yang tidak 

ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.
12

 

d. Fungsi jasa keuangan 

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah 

tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan 

layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, 

letter of credit, dan lain-lain. Namun mekanisme untuk mendapatkan 

keuntungan dari transaksi tersebut, Bank Syariah Mandiri tetap 

menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 

B. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Bagan Batu 

Visi 

“Bank syariah Terdepan dan Modern”
13

 

Misi 

1. Mewujudkan  pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang 

berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen Ritel. 
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4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syriah universal. 

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
14

 

C. Produk Penghimpun Dana (Tabungan,Deposito dan Giro), Penyaluran 

Dana, dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bagan Batu 

1. Produk Penghimpunan Dana  

a. Tabungan 

1) Tabungan BSM 

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan 

penyetoran nya dapat dilakukan setiap saat jam buka kas dikantor 

BSM atau melalui ATM.  

2) BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 

3) BSM  Tabungan investa cendekia 

 Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan tetap ( Installment ) dan di lengkapi dengan 

pperlindungan asuransi. 

4) BSM Tabungan Berencana 
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Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

5) BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat 

yang disepakati. 

6) Tabunganku 

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh 

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b. BSM Deposito 

Investasi berjangka waktu tertentu didalam mata uang rupiah 

yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah 

Karakteristik : 

1) Jangka waktu yang fleksibel : 1,3,6 dan 12 Bulan 

2) Dicairkan pada saat jatuh tempo 

3) Setoran awal minimum Rp2.000.000 

4) Biaya matarai Rp6.000, biaya pencairan sebelum jatuh 

tempo Rp. 30.000/ rekening 
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c. BSM Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk 

kemudahan transaksi  dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah. 

2. Produk Penyaluran Dana  

Penyaluran dana disebut juga pembiayaan yang terdiri atas produk-

produk berikut :  

a. Pembiayaan Mikro 

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil 

atau perorangan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dalam 

bentuk pinjaman Angsuran. 

b. Pembiayaan Retail  

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha 

dengan usaha skala sangat kecil. Dapat diberikan dengan tujuan 

konsumsi, investasi, dan pembiayaan modal kerja.  

c. Pembiayaan Implan 

Pembiayaan Konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan 

oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya 

dilakukan secara kelompok.  

d. Pembiayaan Kendaraan Bermotor  

BSM pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) merupakan 

pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem 
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murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB 

adalah:  

1) Jenis kendaraan: Mobil  

2) Kondisi kendaraan: Baru 

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 

tahun.  

D. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bagan Batu 

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang 

menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen atas 

pekerjaan yang ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, 

fleksibel dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk sebagian atau departemen 

yang terdapat dalam perusahaan.  

Suatu perusahaan dan perusahaan lain mempunyai struktur yang 

berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor- faktor seperti jenis perusahaan, besar 

perusahaan ddan sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang baik 

maka segala fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab orang-orang 

yang baik dan jabatan tertinggi dan jabatan yang tergabung dalam organisasi 

akan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dengan demikian 
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tujuan yang diharapkan oleh pemisihan dapat mencapai dalam jangka waktu 

tertentu dan memaksimumkan profil yang diharapkan.  

Struktur organisasi perlu diperhatikan dalam penyusunannya, hal ini 

untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien pula. Adapun bagan struktur 

organisasi PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada lampiran:
15

 

Adapun Job Description PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP 

BAGAN BATU. 

1. Teller 

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi 

untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada 

semua nasabahnya. Tugas seorang teller secara umum yaitu menangani, 

membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin 

melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan 

jasa layanan uang tunai maupun non tunai. 

Tugas teller adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan transaksi tunai & non tunai sesuai dengan ketentuan. 

b. Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan. 

c. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu. 

d. Melakukan cash count akhir hari. 

e. Mengisi uang tunai di mesin ATM PT. Bank Syariah Mandiri KCP. 

Bagan Batu. 
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f. Menyediakan laporan transaksi harian. 

2. Customer Service 

Customer Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau 

ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan 

secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan 

/masalah yang dihadapi. Seorang customer service harus pandai dalam 

mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

nasabahnya.  

Tugas dan tanggung jawab customer service:
16

 

a. Memberikan informasi produk dan jasa PT. Bank Syariah Mandiri 

kepada nasabah. 

b. Memproses pembukaan dan penutupan rekening. 

c. Mengelola kartu ATM dan Surat Berharga. 

d. Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada 

nasabah. 

e. Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan 

nasabah serta stock opname kartu ATM. 

f. Melayani permintaan buku cek/Bilyet Giro, surat referensi bank/ surat 

keterangan bank dan sebagainya. 

g. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai  kebutuhan. 
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h. Memastikan tersedia media promosi produk dan jasa PT. Bank Syariah 

Mandiri di cabang. 

i. Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah. 

j. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melaui Western 

Union. 

k. Melakukan standar layanan optimal kepada nasabah sesuai SLA 

l. Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah  

m. Menginput data customer & loan facility yang lengkap dan akurat. 

3. General Support Staff 

Memastikan penyediaan kebutuhan dan keamanan sarana prasarana 

kantor untuk mendukung kegiaran operasional dan bisnis di Sub Branch 

Office. 

    Tugas dan tanggungjawab general support staff adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan 

personalia maupun fasilitas kantor. 

b. Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai 

dengan wewenang yang berlaku. 

c. Mengelola pengadaan pendistribusian dan pemeliharaan sarana serta 

prasarana kantor. 

d. Melaksanakan dan mengadministrasikan penutupan asuransi seluruh 

asset milik bank. 
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e. Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan 

penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang tersebut. 

f. Memastikan pelaksanaan back up data secara berkala. 

g. Melakukan penyusutan atas nilai buku inventaris kantor serta aktiva 

tetap milik kantor lainnya. 

h. Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh cabang. 

4. Administrasi Micro 

Micro Administrasi berfungsi mendukung pelayanan administrasi 

pembiayaan secara tertib dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta 

menyediakan informasi dan laporan terkait kondisi pembiayaan secara 

memadai. 

Tanggungjawab utama administrasi micro adalah sebagai berikut: 

a. Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas 

dicairkan berdasarkan “cheklist” yang telah di sepakati. 

b. Melakukan input data pembiayaan di dalam sistem yang benar dan 

akurat. 

c. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan 

komite pembiayaan. 

d. Memastikan pembiayaan biaya administrasi pembiayaan dan biaya 

lainnya terkait pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketakutan. 

e. Mencetak dokumen untuk pembiayaan sebagai berikut: 
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1) SP3 4) Surat penolakan 

2) Akad 5) Surat Kuasa dan lain lain 

3) Dokumen terkait  

5. Marketing 

Marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk 

memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan 

berbagai cara, agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh 

masyarakat luas. 

Tugas marketing adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada 

masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. 

b. Bertugas dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara 

menjual produk perusahaan tersebut. 

c. Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan 

masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan 

eksternal. 

d. Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada 

perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas dan penjualan produk. 

6. Branch Operation and Service Manager 

Memastikan aktivitas operasional Branch Office terkelola sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung target Branch Office. 



 

 
27 

Tugas dan tanggungjawab utama adalah sebagai berikut: 

a. Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch Office dengan 

efisien dan efektif. 

b. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan 

dan SOP yang telah ditetapkan. 

c. Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai 

standar layanan Branch Office. 

d. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai 

e. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi , dokumentasi, 

dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

g. Memastikan kebenaran dan kewajiban pencatatan laporan keuangan. 

h. Mengelola srana dan prasarana Branch Office. 

i. Memastikan implementasi KYC dengan baik. 

j. Memastikan implementasi peraturan persahaan dan ketentuan internal 

perusahaan bidang ketenagakerjaan kepadaseluruh pegawai Branch 

Office. 

7. Micro Financing Analyst  

Analis micro adalah seseorang yang menganalisi atau menilai suatu 

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur pembiayaan 
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sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek 

yang dibiayai cukup layak.  

a. Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan. 

b. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan agunan 

c. Melakukan penilaian agunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan 

melengkapi form penilaian agunan. 

d. Melakukan penginputan pada sistem aplikasi financing approval 

system (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau 

manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan. 

f. Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk berupa: 

1. Acceptanca dan disbursement rate 

2. Total aplikasi yang masuk 

3. Laporan pencatatan SLA (dimulai sejak input scoring sampai 

dengan pencairan 

g. Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai kelolaannya. 

8. Sariah Funding Eksecutive  

Sariah Funding Eksecutive adalah memasarkan produk atau 

mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara, agar 

produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. 

a. Memperkenalkan produk penghimpunan dana PT. Bank Syariah 

Mandiri salah satunya tabungan kepada masyarakat. 
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b. Memasarkan produk penghimpunan dana PT. Bank Syariah Mandiri 

c. Melakukan pick up servise kepada nasabah yang ingin menabung. 

d. Meningkatkan dana pihak ketiga  
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Jaminan Fidusia 

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak Zaman penjajahan 

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensial. Bentuk 

jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam – meminjam karena 

proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum karenanya untuk lebih menjamin 

kepastian hukum dari Fidusia pada tahun 1992 lahir UU No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. Dan menurut pasal 40 UU No. 42 Tahun 1999 

tersebut disebut dengan nama UNDANG – UNDANG FIDUSIA.  

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu Fiducie, sedangkan 

dalam Bahasa Inggris disebut Fiduciary transfer of ownership, yang artinya 

kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah 

eigendom overdract (FEO), yaitu penyerahan  hak milik berdasarkan atas 

kepercayaan. 
17

 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 angka 1 UU 
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Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (pasal 1 angka 2 UU 

Fidusia).  

Jaminan Fidusia ini lahir karena proses pembebanannya dianggap 

sederhana, mudah, dan cepat, karena Lembaga Jaminan Fidusia 

memungkinkan kepada para pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang 

dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman 

dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Fidusia lahir setelah perjanjian 

pokoknya lahir yakni perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang 

piutang yang dilakukan oleh Kreditor dan Debitor.  

Hal ini ternyata dalam pasal 4 UU Fidusia bahwa jaminan Fidusia 

merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dimana yang 

dimaksud dengan “ prestasi” itu sendiri adalah memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. 
18
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B. Objek Jaminan Fidusia 

Benda yang menjadi objek Fidusia terbatas pada kekayaan benda 

bergerak yang berwujud dalam bentuk benda bergerak yang terdiri dari: 

1. benda dalam persediaan (inventory) 

2. benda dagangan  

3. piutang 

4. peralatan mesin  

5. Kendaraan bermotor 

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi 

objek Fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, 

maupun benda tak bergerak. Hal ini ternyata dalam pasal 1 angka 4 UU 

Fidusia bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun 

yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.  

1. Benda- benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia yaitu:
19

 

a. Menurut pasal 15 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

perumahan dan pemukiman, yang menentukan bahwa rumah- 

rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain 

dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia.  
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b. Menurut Undang- undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah 

susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang 

dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia, jika tanah 

nya tanah hak pakai  atas tanah negara.  

2. Benda yang tidak dapat dijaminkan dalam Fidusia yaitu: 

Jika menilik pada ketentuan pasal 3 UU Fidusia maka benda tersebut 

berwujud: 

a. Tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang- undangan 

yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib 

daftar. Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan diatas tanah 

milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan 

berdasarkan undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak 

tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.  

b. Kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M
3
 

atau lebih.  

c. Pesawat terbang 

 

C. Subjek Jaminan Fidusia 

Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. 

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang 

menjadi objek jaminan Fidusia(pasal 1 ayat 5 Undang-undang Jaminan 



 

 
34 

fidusia).
20

 Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang 

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan 

fidusia(pasal 1 ayat 6 undang-undang jaminan fidusia). Jaminan fidusia dapat 

diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa dari 

penerima fidusia tersebut.  

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima 

fidusia atau kepada kuasa dari penerima fidusia dimaksudkan dalam rangka 

pembiayaan kredit konsorsium. Kuasa yang dimaksud adalah orang yang 

mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya 

dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Wakil adalah orang 

yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan 

jaminan fidusia. Sedangkan utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan 

jaminan fidusia berupa : 

a. Utang yang telah ada 

b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan 

dalam jumlah tertentu 

c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk 

memenuhi prestasi.  
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Syarat bagi sah nya jaminan fidusia adalah pemberi fidusia 

mempunyai hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan 

fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia.  

D. Terjadinya Jaminan Fidusia 

1. Pembebanan Jaminan Fidusia 

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan 

pasal 10 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat Jaminan Fidusia 

adalah perjanjian ikatan (accesoir) dari suatu perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu 

prestasi.
21

 

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia 

(pasal 5 ayat (1)UU Fidusia). Dimana dalam akta Jaminan Fidusia selain 

dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) 

pembuatan akta tersebut. Dengan demikian perjanjian jaminan Fidusia 

harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan disebut dengan akta jaminan 

Fidusia. Sekurang- kurangnya memuat :  

a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.  

Yang dimaksud dengan “identitas” adalah meliputi nama 

lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan 

tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.  
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b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.  

Yang dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah 

mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan Fidusia. 

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.  

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia 

cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan 

dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam 

persediaan (inventory) yang selalu berubah- ubah dan atau tidak tetap, 

seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, 

maka dalam akta jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai 

jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.  

d. Nilai penjaminan  

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. (pasal 6 UU 

Fidusia).  

Utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan Fidusia adalah: 

a. Utang yang telah ada 

b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan 

dalam jumlah tertentu, atau 
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c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlah nya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban yang 

memenuhi suatu prestasi.  

d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima 

fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.  

e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau 

jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun yang diperoleh kemudian. 

Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh 

kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, 

kecuali diperjanjian lain, seperti:  

a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia.  

b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.  

Jaminan Fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. 

Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini 

dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal- hal yang kosong 

dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis 

kelamin, nilai jaminan, dan lain-lain. Berikut ini disajikan perjanjian 

pembebanan akta jaminan fidusia.  
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2. Pendaftaran Jaminan Fidusia
22

 

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan 

pasal 18 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

dan peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara 

pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia.   

Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan 

pada kantor pendaftaran Fidusia (pasal 11 ayat (1) Jo pasal 12 ayat (1) UU 

Fidusia). Dimana segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek 

jaminan Fidusia yang ada pada kantor pendaftaran Fidusia terbuka untuk 

umum (pasal 18 UU Fidusia). Pendaftaran benda yang dibebani dengan 

jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi Fidusia.  

Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran 

Fidusia. 

a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima 

Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan 

pendaftaran jaminan fidusia yang memuat:  

1) Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia 

2) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat 

kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.  

3) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia,  
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4) Uraian yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan 

Fidusia.  

5) Nilai penjamin  

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.  

b. Kantor pendaftaran Fidusia mencatat jaminan Fidusia dalam buku 

daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima 

pendaftaran.  

Dengan demikian kantor pendaftaran Fidusia tidak melakukan 

penilaiana terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan 

pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan 

data (pasal 13 UU Fidusia).  

Kantor pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan 

kepada penerima Fidusia sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang 

sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (pasal 14 ayat 

(1) UU Fidusia).  

Sertifikat jaminan Fidusia yang merupakan Salinan dari buku 

daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang tersebut dalam 

pernyataan pendaftaran jaminan Fidusia (pasal 14 ayat (2) UU Fidusia). 

Dalam sertifikat laminan Fidusia dicantumkan kaya- kata “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

hal ini bearti sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial 
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yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (pasal 15 ayat (1) jo ayat (2) UU Fidusia).  

3. Penghapusan Jaminan Fidusia   

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia 

Mengenai hal ini sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan 

fidusia, maka adanya jaminan Fidusia tergantung pada adanya 

piutang yang dijamin pelunasannya. 
23

Apabila piutang tersebut hapus 

karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan 

sendirinya jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang 

dimaksud dengan “hapusnya utang” antara lain karena pelunasan dan 

bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.  

b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia 

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia  musnah 

disebabkan karena kebakaran, hilang, dan penyebab lainnya. Maka 

jaminan Fidusia menjadi hapus. Apabila benda yang menjadi objek 

jaminan Fidusia yang diasuransikan kemuadian benda tersebut tidak 

menghapuskan klaim asuransi. Dengan demikian hak-hak asuransi 

dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan Fidusia yang musnah 

sebagai sumber pelunasan hutang debitur.  

 

                                                             
23

 ibid 



 

 
41 

4. Jaminan Fidusia telah berakhir 

Penerima Fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran 

Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, 

pelepasan hak,atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia tersebut.
24

 

E. Eksekusi Jaminan Fidusia  

Apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 

benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :  

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia.  

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan 

penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.  

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.  

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) 

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima 

Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 

dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan. 

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, pemberi Fidusia wajib menyerahkan 
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benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Apabila pemberi Fidusia tidak 

menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia berhak 

mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu, 

dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.  

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima Fidusia 

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi Fidusia, namun 

apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap 

bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.  

F. Pembiayaan Dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:
25

 

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna‟; 

                                                             
25

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP. AMN 
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d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan  

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil. 

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

pesetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang 

dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau 

bagi hasil. 

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana 

bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, 

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan 
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kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI).  

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan 

dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada 

tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme pebankan 

syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga.  

Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada 

debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan 

timbul, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank 

berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank 

berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang 

diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan 

diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip 

syariah berupa imbalan/bagi hasil. 

2. Jenis-jenis pembiayaan  

Pembiayaan Bank Syariah dibedakan menjadi beberapa jenis 

antara lain: 
26

 

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.  

1) Pembiayaan Investasi  

 Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal 

besar, serta jangka panjang dan menengah.  
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2) Pembiayaan modal kerja 

 Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang 

biasanya habis dalam satu siklus usaha (dalam jangka pendek) 

yaitu selama-lamanya satu tahun.  

3) Pembiayaan konsumsi 

Diberikan kepada nasabah untuk memberi barang-barang untuk 

keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.  

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.  

1) Pembiayaan jangka pendek  

Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh Bank 

Syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang 

mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya 

disesuaikan dengan kemampuan nasabah.  

2) Pembiayaan jangka menengah  

Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan 

modal kerja, investasi, dan komsumsi. Diberikan dengan jangka 

waktu antara satu tahun atau 3 tahun.  

3) Pembiayaan jangka panjang 

Pada umumnya pembiayaan ini diberikan dalam bentuk 

investasi. Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.  
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c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha 

1) Sektor industri  

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak 

disektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah dari bahan 

baku menjadi barang jadi.  

2) Sektor perdagangan  

Diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang 

perdagangan, baik kecil, menengah, dan/atau pin besar. Tujuan nya 

untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. 

Misalnya, untuk memperluas penjualan, atau memperbesar pasar. 

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan 

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil 

sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.  

4) Sektor jasa 

Beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh bank 

antara lain:  

a) Jasa pendidikan 

b) Jasa rumah sakit 

c) Jasa angkutan 

d) Jasa lainnya 
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5) Jasa perumahan 

Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan kontruksi, 

yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan cara 

pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah dijual.  

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan 

1) Pembiayaan dengan jaminan 

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan 

yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau 

jaminan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:  

a. Jaminan perorangan, jaminan dengan menggunakan pihak 

ketiga sebagai penjamin. 

b. Jaminan benda berwujud, terdiri dari benda bergerak maupun 

tidak bergerak 

c. Jaminan tidak berwujud, antara lain ialah promes, obligasi, 

saham, dan surat berharga lainnya. Jaminan ini dapat diikat 

dengan cara pemindah tanganan atau cessie.  

2) Pembiayaan tanpa jaminan  

Pembiayaan ini diberikan oleh Bank Syariah atas dasar 

kepercayaan. Pembiayaan ini memiliki resiko yang tinggi karena 

Bank tidak memiliki pengaman apabila nasabah wanprestasi. 

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya 

1) Pembiayaan retail 
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Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha 

dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat 

diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi, dan pembiayaan 

modal kerja.  

2) Pembiayaan menengah 

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha dengan level 

menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 

5.000.000.000,-.  

3) Pembiayaan korporasi 

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

dengan nominal yang besar dan diperuntukkan kepada 

nasabahbesar (korporasi). Setiap bank mengelompokkan 

pembiayaan korporasi menurut skala masing-masing, sehingga 

tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan 

korporasi. 

 

G. Konsep Akad Murabahah 

Akad (al-„Aqd) dalam bahasa Arab berarti: perikatan, perjanjian dan 

pemufakatan. Secara terminologi, akad memiliki arti umum dan khusus.
27

 

Adapun arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki 

seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, 
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seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak dan sumpah, 

maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya, 

seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan gadai/jaminan. Sedangkan arti 

khusus akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai 

dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.  

Menurut Jumhur ulama rukun akad ada tiga; yaitu aqid (orang yang 

menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang 

ditransaksikan (ma'qud alaih) dan shighatul „aqd (bentuk ucapan akad) . Kata 

al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti 

kelebihan dan tambahan (keuntungan). Menurut istilah fiqih dalam Kamus 

Istilah Fiqih dijelaskan bahwa murabahah adalah “bentuk jual beli barang 

dengan tambahan harga (cost plus) atas harga pembelian yang pertama secara 

jujur. Dengan murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk 

bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli. 

Sedangkan pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian dimana 

bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran 

ditangguhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah dilakukan dengan 

cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan 

pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah 

dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau margin untuk 

dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian 

antara bank dengan nasabah. Murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang 
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dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalat tijariyah 

(interaksi bisnis). Adapun dasar hukum yang membolehkan jual beli 

murabahah adalah sebagai berikut: 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 275: 

  
ا ْۚ ٰٕ بَ َو ٱنزِّ َحزَّ َٔ ُ ٱۡنبَۡيَغ  أََحمَّ ٱَّللَّ َٔ 

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

Tafsir : “sesungguhnya mereka diberi balasan demikian karena berpaling dari 

hukum-hukum Allah dan Syariat-Nya, dan ini bukan kiyasan dari mereka 

untuk riba dengan jual beli: karena orang-orang musyrik tidak mengakui dasar 

disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an, seandainya ini dari bab kiyas 

niscaya mereka berkata, sesungguhnya riba adalah sama seperti jual beli. “  

 

Al-Qur’an surat An-Nisa (4) ayat 29:   

َزةً َػٍ تَزَ  ٌَ تَِجٰ َٰٓ أٌَ تَُكٕ ِطِم ئَِلَّ نَُكى بَۡيَُُكى بِٲۡنبَٰ َٰٕ ا  أَۡي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُٕا  ََل تَۡأُكهُ َا ٱنَِّذي أَيُّٓ
َٰٓ ٌَ يَٰ َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ ا  أََفَُسُكۡىْۚ ئِ َٰٕٓ ََل تَۡقتُهُ َٔ ُُكۡىْۚ  اٖض يِّ

ا  ًٗ   ٩٢بُِكۡى َرِحي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salin 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”.
28

 

Tafsir: “Allah Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman agar sebagian 

mereka tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, 

yaitu dengan berbagai macam cara usaha yang tidak disyariatkan, seperti 
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melakukan berbagai macam transaksi yang mengandung unsur riba, judi, 

dan seluruh jenis tipuan dan intrik yang sejalan dengannya meskipun 

sekilas seakan-akan sejalan dengan hukum syar’i. akan tetapi Allah Ta’ala 

lebih mengetahui bahwa sesungguhnya orang yang melakukan hanyalah 

menginginkan tipuan dan intrik untuk melakukan riba. Ibnu Jarir Ath-

Thabari Rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 

Anhuma berkenaan dengan seseorang yang membeli pakaian dari orang 

lain, lalu ia berkata: “jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, namun 

jika aku tidak suka, maka aku akan mengembalikannya ditambah satu 

dirham. “ Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “Dialah orang yang 

Allah Azza wa Jalla firmankan, “Dan janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil. “
29

 

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual-beli murabahah 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak 

kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan 

dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari 

kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. 

2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembelian) 

dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu 
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komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini 

merupakan salah satu syarat sah murabahah. 

3. Ada informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat 

murabahah. 

4.  Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada 

pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, 

tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan 

barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga 

kepercayaan. 

5. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, 

jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara 

pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli 

murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama 

disertai tambahan keuntungan. 

Konsep pembiayaan murabahah pada bank syariah muncul karena 

bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga bank 

harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah 

kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank 

bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. 

Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada nasabah bank tersebut yang 
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bertindak sebagai pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli 

ditambah margin yang disepakati. 

 

H. Jaminan Dalam Islam (Rahn) 

1. Pengertian 

Rahn secara Bahasa berarti al- tsubut dan al- habs yaitu penetapan dan 

penahanan. Menurut istilah rahn yaitu perjanjian (akad) pinjam 

meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. 
30

 

Para ulama mendefenisikan dengan penetapan suatu barang yang 

memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang 

mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang 

yang digadaikan. 
31

 

Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan : 

ٍِ ُكهُّٓاَ  ي  ُذ انذَّ ٍُ أَخ  كِ  ً ٍٍ بَِحي ُث يُ َٔ ثِي قَتً بَِذي  ِع  ِٗ ََظ ِز انشَّز  تٌ ياَنِيَتٌ ف ًَ ٍٍ نَٓاَ قِي  ُم َػي  ٔ  َجؼ  أَ

ُذْاَ يِ  ٍِ                                                                                   بَؼ  ٍ  تِه َك ان َؼي   

Artinya : menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak 

(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) 

itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. 
32

 

Sedangkan ulama syafi’iyah dan hanabilah mendefenisikan ar-rahn 

dengan:  

                                             ِّ فَا ئِ َٔ ُ َذ تََؼُذِر  ُ َٓا ِػ فِٗ ِي  ٕ تَ ٍٍ يَس  ثِي قَتً بَِذي  َٔ  ٍٍ ُم َػي                           َجؼ 
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Artinya: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang 

dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa 

membayar hutangnya. 
33

 

2. Dasar Hukum  

 ٌۡ  فَاِ
ۡقبَُٕضٞتۖٞ ٍٞ يَّ نَۡى تَِجُذٔا  َكاتِٗبا فَِزَْٰ َٔ ٰٗ َسفَٖز  ئٌِ ُكُتُۡى َػهَ َٔ ۞ ٍَ ًِ ٍَ بَۡؼُضُكى بَۡؼٗضا فَۡهيَُإدِّ ٱنَِّذ٘ ٱۡؤتُ أَِي

 َٔ ُٰٓۥَ َءاثِٞى قَۡهبُُّۥۗ  َٓا فَاََِّّ ًۡ َيٍ يَۡكتُ َٔ َذةَْۚ  َٰٓ ٕا  ٱنشَّ ًُ ََل تَۡكتُ َٔ ُۥۗ  َ َربَّّ ۡنيَتَِّق ٱَّللَّ َٔ َُتَُّۥ  ٌَ َػهِيٞى أََيٰ هُٕ ًَ ا تَۡؼ ًَ ُ بِ         ٩٨٢ٱَّللَّ

                                                              

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- 

Baqarah : 283). 
34

 

 

Sebagaimana madzhab Asy-Syafi’I dan jumhur ulama lain berdalil 

dengan penggalan ayat ini bahwa jaminan harus berada ditangan orang 

yang berpiutang, ini adalah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan 

sekelompok ulama berpegang dengan pendapat ini. Dan telah terdapat di 

dalam Ash-Shahihaini dari Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam wafat sementara baju besinya digadaikan pada orang 
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yahu di dengan tiga puluh wasaq jewawut (gandum), beliau 

menggadaikannya sebagai makanan pokok untuk keluarganya. 
35

 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar rahn boleh dilakukan 

dalam perjalanan dan dalam keadaan dalam hadir di tempat, asal barang 

jaminan itu bisa langsung dipegang/ dikuasai (al-qabdh) secara hukum 

oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan 

dapat dipegang/ dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka 

paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang 

dalam status al-marhun (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila 

barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-

qobdh) adalah surat jaminan tanah itu.  

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:  

ٍ  َحِذي ٍذ > رٔاِ انبخا ًػا ِي َُُِّْ ِدر  ِدٖ طََؼاًيا َر  ٕ ٍ  يَُٓ تََزٖ ِي رٖ ٔ يسهى <  أٌ رسٕل ا َّلل صهٗ هللا  ػهيّ ٔسهى ا ش   

Artinya: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi 

dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. al-Bukhari 

dan Muslim).
36

 

3. Fatwa MUI  

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Rahn adalah sebagai berikut:  
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a. Hukum 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 

hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan 

barang ) lunas.  

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya.  

3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahn.  

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  

5) Penjualan marhun 

a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi hutangnya.  
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b) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka 

marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai 

syariah.  

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan.  

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin.  

4. Rukun ar-rahn 

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-rahn.
37

 

Menurut jamhur ulama rukun ar-rahn ada empat, yaitu shiqot (lafal ijab 

dan qabul), orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin), harta yang 

dijadikan agunan (al-marhun) dan utang (al-marhunbih). Ulama 

hanafiyah berpendapat rukun ar-rahn hanya ijab (pernyataan 

menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang).  

5. Syarat- syarat ar-rahn  

Para ulama fiqh mengemukakan syarat- syarat ar- rahn sesuai dengan 

rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat al-rahn 

meliputi: 
38
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a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap 

bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur 

ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan, 

menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak 

disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut 

mereka, anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad ar-rahn, 

dengan syarat akad ar-rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah 

mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.  

b. Syarat shigat (lafal). Ulama hanafiyah mengetakan dalam akad itu 

ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan 

dengan masa yang akan datang, karena akad ar-rahn sama dengan 

akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau 

dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, 

sedangkan akad nya sah. Ulama malikiyah, syafi’iyah, dan hanabilah 

mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung 

kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat 

itu bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn maka syaratnya batal.  

c. Syarat al-marhun bihi (utang) adalah:  

1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat 

berutang.  

2) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.  

3) Utang itu jelas dan tertentu 
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d. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para 

pakar fiqh, adalah:  

1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang 

dengan utang.  

2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, 

karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, 

disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat 

dalam Islam.  

3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.  

4) Agunan itu milik sah orang yang berhutang 

5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain 

6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 

dalam beberapa tempat  

7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun 

manfaatnya. 

I. Fugsi Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah 

Pentingnya jaminan dalam pembiayaan bank adalah sebagai salah satu 

sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi resiko 

yaitu agar terdapat suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi 

pinjamannya. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 
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kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank 

melakukan penilaian atas jaminan sebelum memberikan pembiayaan kepada 

nasabah debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
39

 

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka pengajuan 

pembiayaan di bank syariah yang menggunakan skim murabahah dikenakan 

kewajiban memberikan jaminan/ agunan. Kenyataan diatas, menunjukkan 

bahwa jaminan mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa dana 

tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank tidak akan mengalami 

kerugian yang begitu besar, jika misalnya ternyata hanya dapat mengeksekusi 

jaminan yang telah diberikan, karena debitur bertindak semaunya atau asal-

asalan dalam menjalankan usaha bisnisnya.  

Dengan demikian, jelaslah bahwa urgensi dalam perjanjian murabahah 

mutlak harus menggunakan jaminan,, agar nasabah dalam melakukan 

pembelian barang yang pembeyarannya dilakukan secara tangguh atau angsur, 

tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang 

telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pembeli untuk bertanggung 

jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bbahwa :  

1. Bentuk prosedur pemberian Jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Bagan Batu adalah sebagai berikut: 

a. Permohonan pembiayaan  

b. Analisa pembiayaan  

c. Analisa jaminan pembiayaan dan  

d. Persetujuan dan realisasi pembiayaan.  

2. Kendala  yang  dihadapi  pihak  bank  dalam  pemberian  pembiayaan    

terdapat  pada  character  nasabah  yaitu  nasabah  yang  tidak  jujur  

dalam  memberikan  informasi  tentang  usaha  yang  dijalani,  

kepempilikan  jaminan  nasabah  yaitu  jaminan  yang  akan  dijaminkan  

oleh  calon  nasabah  pembiayaan  ternyata  bukanlah  miliknya  sendiri,  

tetapi  milik  kerabat  dekat,  tidak  terlengkapinya  dokumen  nasabah  

yaitu  banyaknya  data  yang  kurang  jelas  dan  tidak  lengkap.  

3. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akta jaminan 

fidusia  dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Bagan Batu telah sesuai dengan aturan sebagaimana 
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fatwa telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dan sudah sudah berjalan dengan 

prinsip ekonomi Islam. Apabila orang yang berutang tidak mampu 

membayar hutangnya, maka barang jaminannya boleh dijual sesuai 

dengan besarnya utang yang akan dibayar dan sisanya dikembalikan 

kepada orang yang berutang.  

 

B. Saran  

1. Diharapkan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Bagan Batu lebih memperhatikan kualitas pembiayaan dalam  

menggunakan akta jaminan Fidusia. 

2. Hendaknya pihak bank secara aktif dalam bersosialisasi kepada 

masyarakat agar manfaat pembiayaan dengan jaminan fidusia dapat 

diterima secara luas. 

3. Dan khususnya bagi nasabah hendaknya menjaga kepercayaan yang telah 

di berikan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bagan 

Batu.  
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Wawancara 

1. Bagaimana tahapan prosedur pemberian pembiayaan dengan jaminan 

Fidusia pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu 

2. Apa faktor penghambat dalam penerapan Akta jaminan Fidusia dalam 

perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan 

Batu 

3. Bagaimna kesepakatan antara pihak pengguna dana dengan pihak Bank 

dalam penerapan Akta jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bagan Batu 

4. Pembiayaan apa aja yang menggunakan akta jaminan Fidusia? 

5. Surat kuasa menjual itu dilakukan saat apa? 

6. Apakah jaminan fidusia dapat dibuat /diberikan kepada lebih dari satu 

penerima fidusia? 

7. Apa saja yang harus ada dalam akta jaminan fidusia? 

8. Apakah piutang yang dijamin dengan fidusia dapat dialihkan atau dipindah 

tangan kan? 
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