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ABSTRAK 

 

Indiyanto,Yudhi. 2017. Optimalisasi Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan 

Syariah (Analisisa Jaminan Pembiayaan Musyarakah di Bank Tabungan Negara 

Syariah Cabang Semarang). Skripsi Bagian Hukum Perdata dan Hukum Agama, 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Baidhowi, S.Ag., M.Ag., 

Dan Ubaidillah Kamal, S.PD., M.H. 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Jaminan, Pembiayaan Musyarakah 

Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam 

pembiayaan Al Musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), bank syariah boleh 

meminta jaminan. Permasalahan yang diteliti adalah : (1) Bagaimana prosedur akad 

pembiayaan musyarakah di BTN Syariah (2) Bagaimana kedudukan jaminan untuk 

mendapatkan pembiayaan dana musyarakah di BTN Syariah. 

   Pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang 

menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang terjadi di 

lapangan. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan penelitian secara 

diskriptif kualitatif yang mengambil kebenaran dari tindakan pengamatan (observasi), 

wawancara (interview) dan menggabungkan antara peraturan-peraturan yang berlaku 

yang berkaitan dengan diperbolehkannya menggunakan jaminan. 

Hasil penelitian yang di peroleh dari penelitian ini yaitu : (1) Prosedur akad 

pembiayaan musyarakah di BTN Syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

pada Pasal 1 yang berbunyi Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.(2) Kedudukan Jaminan 

untuk mendapatkan dana pembiayaan musyarakah BTN Syariah telah sesuai dengan 

tujuan diadakannya jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah berdasarkan fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah 

yang dinyatakan dalam poin bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Musyarakah 

tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, Lembaga 

Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga. 

Kesimpulan: (1) Prosedur pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BTN 

Syariah Cabang Semarang adalah sebuah bentuk akad kerjasama antara bank dan 

nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja dalam 

menjalankan suatu usaha yang produktif. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah 

yang disepakati dan salah satu pihak boleh meminta keuntungan yang lebih sesuai 

dengan porsi kerjanya, dan juga kerugian dibagi secara proporsional menurut modal 

yang disetorkan oleh masing-masing pihak. (2) Kedudukan jaminan dalam akad 

musyarakah BTN Syariah Cabang Semarang adalah sebagai salah satu langkah untuk 

melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari 

nasabah, hal ini merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh pihak 

manajemen dalam pembiayaan. Bagi nasabah jaminan berfungsi sebagai cerminan rasa 

tanggung jawab atas usaha  yang diberikan modal oleh bank sehingga dapat 

menjalankan usahanya dengan serius. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang 

memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut 

akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai 

oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil  dan penyertaan modal atau 

kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati  oleh pihak bank dengan nasabah 

debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan kengembalian pembiayaan 

tersebut. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai 

permohonan dengan jaminan  (collateral) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta 

benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi 

wanprestasi  terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada 

bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi 

terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau 

menjual jaminan tersebut melalui mekanime yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah 

debiturnya, jaminan  ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank 

untuk menilai dan kelaikan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaaan yang 

akan diberikan dan juga jangka waktunya. 

Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan 

memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-

undangan tentang prudential standard untuk menimbulkan  keyakinan bahwa debitur 



 
 

 

akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan  uang yang timbul dari suatu 

perikatan pembiayaan tersebut. 

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam  kegiatan 

pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah  antisipatif sedini 

mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan  pembiayaan yaitu  dengan 

adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. 

Bank syariah menyalurkan dana demi menggerakkan roda ekonomi dalam 

bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, dengan kata lain pembiayaan adalah yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang direncanakan. Bank syariah membiayai setiap usaha 

produktif atau ide kreatif dan memiliki prospek bagus para pengusaha atau calon 

pengusaha dalam bentuk kerjasama. (Mita E Siregar,2016:19) 

Salah satu produk pembaiayaan usaha produktif oleh bank syariah adalah 

musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kejasama antara dua 

pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Mita E Siregar,2016:30) 

Bank syariah bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank 

syariah atas dasar kepercayaan, serta mempunyai posisi yang sangat strategis bagi 

penyelenggaraan negara, maka setiap bank selalu menjaga kesehatan dirinya yang 

merupakan suatu konsekuensi guna mendukung terciptanya perbankan yang sehat. 

Ketentuan perundangundangan yang demikian merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum kepada bank syariah. Pada tahap awal pelaksanaan 



 
 

 

operasionalnya mutlak diterapkan prinsip prudential banking terhadap tumbuh dan 

berkembangnya setiap bank syariah di Indonesia. Landasan diterapkannya prinsip 

prudential banking adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: 

a. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan 

kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh 

kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS 

menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. 

b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah 

Penerima Fasilitas. 

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk 

memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan 

berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak 

Islami (haram). Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syariah memiliki 

kegiatan utama berupa penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat.  

Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat  diterapkan 

begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan  mengenalisis ketentuan 

hukum Islam, karena bank syariah tetap harus  menerapkan syariah complient dalam 

sistem dan operasionalnya. Untuk  pembiayaan musyrakah dan mudarabah, konsep 

fikih muamalat tidak  mengenal  adanya  keharusan  penyertaan  jaminan  dari  para 



 
 

 

pihak,  dan  tidak  ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari 

peserta kongsi dan juga muḍārib. Akad mudarabah dan musyarakah bertujuan untuk 

bekerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak  dari 

awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para partner dan juga mitra  kerjanya. 

Dalam hal ini, bank syariah sebagai mitra kerja untuk pembiayaan 

musyarakah dan sebagai ṣāḥib al-māl dalam pembiayaan musyarakah harus memiliki 

penilaian tentang kepercayaan dan amanah kepada calon nasabah  debiturnya. Oleh 

karena itu para pemilik dana sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan 

pembiayaan atau ikut serta mendanai suatu perkongsian usaha komersil 

mengucurkan dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari fleksibilitas 

usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh nasabah debiturnya untuk memastikan 

kembalinya modal yang telah diinvestasi pada usaha nasabah debiturnya dan juga 

porsi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya. 

Dalam rule fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai 

pihak intermedias tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan 

barang  jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas  yang  harus dipertimbangkan 

dalam pemberian dana pembiayaan baik untuk produk mudarabah maupun 

musyarakah. Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana yaitu 

fleksibilitas dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak penyandang dana 

pembiayaan. Namun pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang 

dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai 

barang jaminan. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara konsep fikih dengan 

sistem operasional perbankan. (Muhammad Ridwan,2007:97) 



 
 

 

Pembebanan jaminan kepada nasabah debitur tersebut, juga berlaku pada 

BTN Syariah Cabang Semarang cabang Semarang. BTN Syariah Cabang Semarang 

cabang Semarang berkantor di Jl. Achmad Yani N0.195 Semarang. BTN Syariah 

Cabang Semarang cabang Semarang membebankan jaminan kepada nasabah debitur 

karena merasa sulit mencari nasabah debitur yang benar-benar bisa jujur. Selain hal 

tersebut, pembebanan tersebut dilakukan guna mengurangi risiko sesuai dengan 

ketentuan dana perbankan. 

Tujuan dari pembebanan jaminan terhadap nasabah kreditur sebagaimana 

penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, menyatakan sebagai berikut: “Kredit atau Pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya 

sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur”.   

Begitu juga pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan 

Prinsip  Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau 

kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan 



 
 

 

Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas 

kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh 

kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana 

kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. 

Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima 

Fasilitas”.  

Berdasarkan Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 

1998 dan Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, memberikan pengertian bahwa jaminan yang dibebankan 

kepada nasabah debitur adalah untuk melindungi kepentingan bank syariah selaku 

kreditor dari ancaman kerugian. Bank syariah tidak ingin rugi bila memberikan dana 

pembiayaannya kepada nasabah debitur, padahal kebersamaan dalam musyarakah 

baik untung maupun rugi dijunjung tinggi dan di sisi lain bahwa kedudukan syarik 

adalah sejajar, namun kenyataannya nasabah debitur yang menanggung kerugian dari 

usaha bersama dan bank syariah enggan melaksanakan hal yang sama dengan 

nasabah. 

Akad dalam pembiayaan Al Musyarakah adalah akad kepercayaan, di mana 

akad ini  berdasarkan amanah dan wakalah (perwakilan), masing-masing mitra 

menjadi seorang amin (terpercaya) bagi mitra lain yang berakad dengannya, 

sementara itu harta dalam perserikatan adalah merupakan amanat, maka dalam 

pembiayaan Al Musyarakah masing-masing mitra tidak diperkenankan meminta 



 
 

 

adanya jaminan dari pihak yang lain. Adanya syarat jaminan atas salah satu mitra 

dianggap tidak berlaku. (Muhammad Syafi’i,1999:103) 

Jaminan erat kaitannya dengan masalah hutang-piutang sedangkan dalam 

musyarakah bukanlah masalah hutang piutang melainkan tentang kerjasama dalam 

bentuk musyarakah yang mana para pihak memasukkan sesuatu (inbreng) yang 

dijadikan sebagai modal bersama untuk menjalankan suatu usaha bersama yang tidak 

bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadits. Menurut hukum positif Indonesia, 

jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur 

untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang yang timbul dari suatu perikatan.  

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam 

pembiayaan Al Musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (syarik), bank syariah boleh 

meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan Musyarakah 

kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan prudential 

banking principle) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian 

pembiayaan Al Musyarakah oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank 

syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap 

pembiayaan Al Musyarakah. Keberadaan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian 

menjadi hal yang mutlak harus ada yang harus disediakan oleh pihak nasabah 

debitur. 

Berdasarkan uraian tersebut timbullah beberapa permasalahan yang 

dirumuskan, yaitu bagaimana Optimalisasi Jaminan Dalam Pembiayaan pada 



 
 

 

Perbankan Syariah (Analisis Pembiayaan Musyarakah di Bank Tabungan Negara 

Syariah).  

1.2 Rumusan Masalah. 

Untuk memudahkan penelitian ini dan lebih mengkerucutkan permasalahan, 

maka penulis mengambil permasalahan : 

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan musyarakah di BTN Syariah Cabang 

Semarang? 

2. Bagaimana kedudukan jaminan untuk mendapatkan dana pembiayaan 

musyarakah di BTN Syariah Cabang Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tentang preosedur penjaminan akad musyarakah di BTN 

Syariah Cabang Semarang. Ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat atau terhadap calon-calon debitur yang ingin melakukan 

usaha. 

2. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam pembiayaan akad musyarakah 

pada perbankan syariah. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di 

perbankan Indonesia khususnya perbankan syariah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dengan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Secara praktis diharapkan mampu memberikan penjelaskan masyarakat 

mengenai prosedur dan pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah di BTN 

Syariah Cabang Semarang apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya 

hukum itu sendiri. 



 
 

 

2. Secara praktis diharapkan mampu memberikan penjelaskan masyarakat 

mengenai kedudukan jaminan dalam pengajuan pinjaman modal usaha yang 

sesuai prinsip musyarakah yaitu kerjasama di BTN Syariah Cabang Semarang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi disajikan untuk memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenai isi dari penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari 3 bagian yakni 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi nanti akan terdiri 

dari halaman judul, halaman pengesahan, persembahan, motto, prakata, abstrak, 

daftar isi dan daftar lampiran. 

Didalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing – masing dengan 

perincian sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menyajikan tentang latar belakang 

masalah sehingga penulis mengambil judul tersebut, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. Hal ini bertujuan untuk mengantarkan para pembaca ke 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan tentang landasan teori dan kerangka 

berpikir yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini.  

BAB III. METODE PENELITIAN HUKUM 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan tentang dasar penelitian, pendekatan 

penelitian, jenis – jenis penelitian, lokasi dan sumber data penelitian, alat dan teknik 

pengumpulan data , keabsahan data dan diakhiri dengan analisis data. 



 
 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan setelah dilakukannya penelitian. Hasil penelitian yang akan penulis 

sampaikan nanti mengenai prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah 

di BTN Syariah Cabang Semarang. Serta kedudukan jaminan dalam pembiayaan 

akad musyarakah di BTN Syariah Cabang Semarang. Hasil penelitian dan 

pembahasan nanti juga akan di sertai dengan analisis data yang didapat pada saat 

penelitian nanti.  

BAB V. PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan tentang kesimpulan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan yang didapat. Selain itu penulis juga akan menyajikan 

tentang saran–saran mengenai pentingnya kedudukan jaminan dalam akad 

pembiayaan musyarakah di BTN Syariah Cabang Semarang, sehingga bisa tercapai 

ketentuan-ketentuan yang sesuai ajaran Islam. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang daftar judul buku–buku, daftar artike –artikel, Undang–

Undang terkait yang digunakan penulis sebagai referensi dan pedoman dalam 

penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Berisi tentang surat keterangan riset sebagai bukti bahwa penulis benar–

benar telah melakukan penelitian, data pendukung pembahasan, dan foto–foto selama 

penelitian. 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal 

(expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. (Muhammad Syafi’i,1999:34) 

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti 

mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari 

kata syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il mudhari’) syarikan/syirkatan/syarikatan 

(masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) 

Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah bererti mencampurkan dua bagian atau lebih 

sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-

Nabhani). (Abdullah Saeed,2003:55) 

Adapun menurut makna syara’, syirkah adalah suatu akad antara 2 pihak atau 

lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

(An-Nabhani) 

Menurut fuqaha Malikiyah syirkah adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi 

kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum 

terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak 

berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. 

Menurut fuqaha Hanabiah Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama 

dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf. 



 
 

 

Menururt Syafi’iyah: Syirkah menururt syara’ adalah suatu ungkapan tentang 

tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. 

Menurut Malikiyah: Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf 

bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan 

persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta 

keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. 

Dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith di kemukakan: Syirkah adalah suatu 

akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-

sama. 

Dalam Hukum Islam Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau 

kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih 

menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau 

tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan 

dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya 

keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka 

miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. 

Menurut  fatwa  DSN  NO:08/DSN-MUI/IV/2000  bahwa musyarakah  

adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

musyarakah adalah suatu akad yang memuat kesepakatan kerjasama antara 2 pihak 

atau lebih untuk  melakukan suatu usaha  dengan  ketentuan  jika usaha  tersebut  

mendatangkan  hasil  maka  hasil  (laba)  tersebut  dibagi berdasarkan kesepakatan 



 
 

 

sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut 

maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung bersama dengan  syarat dan rukun–

rukun tertentu.  

a) Landasan Hukum Musyarakah 

Para ulama mazhab sepakat bahwa musyarakah hukumnya di bolehkan 

berdasarkan al-Qur‟an, sunnah, ijma‟ dan qiyas walaupun di dalam al Qur’an tidak 

menyebutkan secara khusus tentang musyarakah. Hal ini dikarenakan akad 

musyarakah bertujuan untuk saling usaha mendapatkan keuntungan dengan cara 

bekerjasama antara dua pihak atau lebih. Islam memberikan kesempatan untuk saling 

bekerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana untuk memproduktifkan modal itu. 

Secara umum landasan dasar syari’ah musyarakah lebih mencerminkan 

anjuran untuk melakukan usaha, hal ini  terlihat dalam ayat-ayat dan hadist-hadist 

berikut ini 

a.1) Al qur’an 

Adapun dasar hukum dari musyarakah, antara lain terdapat di dalam firman 

Allah dan hadist nabi. 

Dalam firman Allah pada Surat An-Nisa’ ayat 12 yang berbunyi ; 

 (21فان كاوُا اكثر مه رلك فٍم شركاء فً الثلث .)الىساء : 

yang artinya: 

“Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada 

yang sepertiga itu”.Ayat ini, menurut mereka berbicara tentang perserikatan harta 

dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah berfirman: 

 ( .12َان كثٍرا مه الخلطاء لٍبغً بعضٍم على بعض. )ص: 



 
 

 

Yang artinya: 

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian 

mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal-amal shaleh dan amat sedikit mereka ini…(QS Shad, 38:24) 

a.2) Hadist 

Disamping ayat ayat dalam al qur’an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah 

SAW membolehkan akad asy-syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW 

mengatakan: (Firdaus Ahmad Nakib,1990:16) 

خرجت مه عه أبً ٌرٌرة, رفعً قال : ان هللا ٌقُل : أ وا ثالث الشركٍه, مالم ٌخه أحذٌما صاحبً, فارا خاوً 

 بٍىٍما )رَاي أبُا داَد َالحاكم عه أبً ٌرٌرة(

 

Artinya :Dari Abu Huraira, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau 

bersabada: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua 

orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan 

terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku 

keluar dari perserikatan antara dua orang itu. 

(HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)  

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda: 

 الشرٌكٍه ما لم ٌتخاَوا )رَاي البخاري(ٌذ هللا على 

 

Artinya : Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama 

di antara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari). 

Atas dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqh menyatakan bahwa akad 

asy-syirkah atau musyarakah mempunyai landasan yang kuat dalam agama islam. 



 
 

 

a.3) Ijma 

Ibnu Qudama dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “kaum muslimin telah 

berkonsensur terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat 

perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”. (Sayyid Sabiq,2006:217) 

Menurut fatwa DSN NO:08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa ketentuan  hukum  

dalam  pembiayaan  musyarakah  adalah  sebagai berikut: 

1)  Ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak. 

2)  Pihak-pihak  yang  berkontrak harus cakap hukum. 

3) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 

sama. 

4) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas  dasar 

seluruh keuntungan. 

5)  Kerugian  harus  dibagi  di  antara  para  mitra  secara proporsional. 

b) Rukun dan Syarat Musyarakah (Muhammad Ridwan,2007:127-128) 

b.1.  Rukun Musyarakah : 

1) Para pihak yang berstirkah.  

2) Porsi kerjasama.  

3) Proyek/usaha (masyru’) 

4) Ijab qabul {sighat). 

5) Nisbah bagi hasil  

b.2.  Syarat Musyarakah 

1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta 

maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: 



 
 

 

i. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat 

diterima sebagai perwakilan. 

ii. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan 

yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah. 

2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini 

terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu : 

i. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat 

pembayaran (nuqud). 

ii. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah 

dilakukan. 

3) Syarat – syarat syirkah secara umum sebagai berikut: 

i. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut 

Iman Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. 

Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau 

mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek 

perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya. 

ii. Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak 

yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. 

iii. Keuntungan untuk masing–masing pihak ditentukan secara global 

berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh 

ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti. 

Sedangkan  menurut  fatwa  DSN  NO:08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun 

dan syarat musyarakah adalah sebagai berikut: 



 
 

 

1) Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak untuk  

menunjukkan  kehendak  mereka  dalam  mengadakan kontrak (akad), dengan 

memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak (akad).  

b.  Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.  

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal 

berikut:  

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.  

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses 

bisnis normal.  

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola 

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang  untuk melakukan 

aktifitas musyarakah dengan memperhatikan  kepentingan mitranya, tanpa 

melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.  

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan 

dana untuk kepentingannya sendiri. 

3)  Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)  

a.  Modal  



 
 

 

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 

sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,  

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih  

dahulu  dinilai  dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.  

2 Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan  atau 

menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali  atas dasar 

kesepakatan.  

3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, 

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta 

jaminan.  

b.  Kerja  

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan  

musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan 

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang 

lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan 

bagi dirinya.  

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan 

wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja 

harus dijelaskan dalam kontrak.  

c.  Keuntungan  

1 Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan  

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian 

musyarakah.  



 
 

 

2 Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra.  

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi  

jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.  

4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. 

4) Biaya Operasional dan Persengketaan  

a.  Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.  

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.  

2.2 Perbankan Syariah  

Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis 

suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan 

kemajuan suatu negara. Jadi dapat dikatakan dalam hal mempercepat dan 

meningkatkan perekonomian suatu negara, maka bank merupakan hal yang tidak 

dipisahkan atau dengan kata lain “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu 

negara dalam usaha untuk mencapai tujuan  pambangunan nasional. (Muhammad 

Ridwan,2007:67) 

Sistem  perbankan  di  Indonesia  dilaksanakan  dengan  dual  banking system  

dimana  sistem  ini  terbagi  atas  dua  yaitu  konvensional  dan  syariah. Sistem  ini  

mulai  ada  setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas 



 
 

 

UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi pelopor lahirnya bank 

syariah di Indonesia. 

Sistem bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan, bank 

konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada suku bunga yang 

berlaku, karena keuntungan utama bank konvensional berasal dari selisih antara 

bunga pinjam dengan bunga simpan. Sedangkan bank syariah dalam operasionalnya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata 

lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya  memberikan  

pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dengan  lalu  lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 

(Muhammad, 2005:1) 

Bank syariah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari gagasan bahwa 

lembaga perbankan konvensional belum mampu memobilisasi umat Islam secara 

keseluruhan untuk menabung. Perbedaan pendapat tentang bunga bank cenderung 

mempengaruhi sikap umat Muslim Indonesia pada penggunaan jasa perbankan  

konvensional. Namun, komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 

merekomendasikan pemberian bunga bank sebagai hukum riba.  

Riba dapat menimbulkan sikap mental boros, malas yang mau mendapatkan 

harta tanpa kerja keras dan menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih  payah  orang  

lain,  dan  riba  akan membawa akibat buruk, dosa besar dan malapetaka dan 

menjerumuskan para pelakunya kepada jurang penistaaan, serta mendatangkan 

bahaya bagi pribadi dan masyarakat, baik di dunia dan di akhirat. 

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 



 
 

 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-

syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa menyewa. Namun 

secara eksplisit konsep bagi hasillah yang benar-benar mewakili  konsep  Islam  

dalam  perbankan,  karena  konsep  bagi  hasil  yang menjembatani pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

Bank syariah telah menunjukkan tren perkembangan yang positif sehingga 

dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan 

memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Salah satu faktor pendukung yang 

menunjang tren positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang 

menggunakan konsep bagi hasil dengan akad musyarakah, meski pada awalnya, 

konsep ini tidak begitu luas dimengerti oleh masyarkat. (Hidayat, 2002: 125) 

Bank  syariah  didirikan  dengan  aktivitas  yang  dibenarkan  oleh  syariat 

islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Bersifat produktif, ekonomi Islam memandang semua aktivitas ekonomi harus  

produktif sehingga lebih ditekankan pada ekonomi riil. Sedangkan bunga 

merupakan pendapatan yang tidak produktif. 

2. Tidak eksploitatif, kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan 

suatu pihak lain (sama-sama untung). 

3. Berkeadilan, tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak 

yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Tidak bersifat spekulatif, hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat 

mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan serta 

menyebabkan uang atau barang yang dispekulasi menjadi tidak bermanfaat. 



 
 

 

5. Anti riba, riba sebenarnya adalah tambahan yang di tetapkan dalam perjanjian 

atas suatu barang yang dipinjam, ketika barang dikembalikan. Sehingga  

pemilik  barang  berharap  bahwa  dia  bisa  meraih keuntungan dari transaksi 

pinjam maminjam tersebut. (Fajar, 2006 : 2-5) 

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip 

sebagai berikut : (Zulkifli, 2009 :15) 

1. Prinsip keadilan. 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan 

margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. 

2. Prinsip Kesederajatan. 

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna  dana 

maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini  tercermin dalam 

hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah  

penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. 

3. Prinsip Ketentraman. 

Produk-produk perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah 

Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat  harta. Dengan  

demikan  nasabah  akan  merasakan ketentraman lahir maupun batin. 

Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), yang dimana 

terjadinya penawaran dan penerimaan untuk menunjukkan tujuan kontrak akad. 

Akad pembiayaan musyarakah pada BTN Syariah Cabang Semarang : 

1.  Modal  



 
 

 

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama yang 

disepakati oleh mitra. (Sudarsono,2005:57) 

2.  Kerja  

Partisipasi  mitra  dalam  bekerja  disepakati  pada  saat  akad,  pihak  bank sebagai 

mitra  pasif  dan  nasabah  sebagai mitra  aktif  untuk  menjalankan usahanya.  

3.  Keuntungan 

Setiap mitra berhak mendapatkan keuntungan dengan porsi modal yang di kongsikan 

antara bank dan nasabah yang tertuang pada saat akad. 

4.  Kerugian  

Setiap mitra berhak memberikan kontribusi ketika terjadi kerugian sesuai dengan 

porsi yang di tertuang pada saat akad. 

5.  Beban biaya dan persengketaan. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 

antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui  Badan Arbitrasi 

Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2.3 Kedudukan Jaminan Dalam Akad Musyarakah Bank Syariah 

Jaminan (rahn) adalah  penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam 

pandangan Syari’at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau  

sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. (Sayyid 

Sabiq,2009:242) Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn 

adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Sayyid Sabiq,2009:130) 

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang  

menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan 

disebut murtahin. 



 
 

 

Di Indonesia telah diatur mengenai hukum jaminan. Pengaturan hukum 

positif tentang jaminan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) Pasal 1150-1161. 

Jaminan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir yaitu perjanjian yang 

bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok dari 

jaminan adalah perjanjian pemberian kredit atau pembiayaan. Perjanjian terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu Jaminan Materiil (Kebendaan) dan Jaminan 

Immateriil (Perorangan). (Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, 2007: 27) 

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah mensyaratkan adanya 

jaminan atau biasa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad 

pembiayaan musyarakah ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang dinyatakan  

dalam poin bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada 

jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, Lembaga  Keuangan  

Syariah  dapat  meminta  jaminan  dari  nasabah atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 

dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad. 

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan  

musyarakah adalah untuk menghindari moral hazard bukan untuk  “mengamankan”  

nilai  investasi  jika  terjadi kerugian  karena  faktor  resiko  bisnis. Hal ini 

dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam  penyaluran 

pembiayaan musyarakah tersebut sebenarnya dana pihak ketiga  yang dititipkan 

kepada bank dan  bank  harus  menjaganya  agar  dana  tersebut  tetap aman. 



 
 

 

Jaminan memiliki fungsi antara lain : (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 

2001: 57) 

a.     Jaminan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur 

merupakan jaminan imateriel yang berfungsi sebagai  first way out. Dengan 

jaminan imateriel tersebut, debitur diharapkan dapat mengelola modal dan 

perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnis 

guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya dari bank syariah/UUS 

sesuai dengan akad pembiayaan.  

b.      Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan 

sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan penjualan 

agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (wanprestasi) atau 

macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui first out 

way.  

c.      Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggal usaha atau proyeknya 

dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau 

sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.  

d.     Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya 

mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan 

kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.  

Dalam menjalankan operasional pembiayaannya bank syariah memiliki 

perbedaan yang sangat prinsipil dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, 

penyaluran kredit tidak dibedakan antara konsumtif dan  produktif, apalagi 



 
 

 

pembedaan akad sehingga semua penyaluran kredit pada bank konvensional 

menggunakan manajemen risiko yang sama demikian juga sistem pengambilan 

keuntungannya juga menggunakan sistem yang sama yaitu pengambilan keuntungan 

melalui bunga (interest). Manajemen bank tidak terlalu menghabiskan energi untuk 

membuat standard operating procedure terhadap  masing-masing  pembiayaan, 

karena  perlakuan  kredit  pada  bank  konvensional  hanya satu saja, karena  kredit 

tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh debitur dalam jumlah tertentu 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal kontrak. Dengan perjanjian 

kredit seperti tersebut pihak bank tidak perlu meneliti dan menganalisis tujuan 

permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon, atau kelaikan usaha dan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan kredit  usaha atau kredit produktif, karena yang dibutuhkan 

oleh bank hanya sistem penjaminannya. 

Pada bank syariah unsur riba, gharar dan tadlis harus dihilangkan dan 

operasionalnya disesuaikan dengan konsep fikih, bahwa hal-hal yang dilarang dalam 

transaksi bisnis seperti riba, tadlis dan gharar jelas keharamannya. Bank syariah di 

Indonesia menjadi salah satu institusi yang eksis dalam masyarakat harus 

menghindari unsur riba dalam sistemnya maupun operasionalnya, apalagi 

menggunakan sistem pengambilan keuntungan dengan cara interest, meskipun masih 

terjadi debat di kalangan pemikir hukum Islam. (Abdullah Saeed,2003: 165) 

Diversifikasi model pembiayaan dapat dilakukan oleh bank syariah selama 

tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehalalan transaksi keuangan, barang dan jasa. 

Dengan pola transaksi berbeda-beda bank syariah dituntut  kehandalan dalam 

membuat role mode untuk setiap sistem operasional sebagai bentuk implementasi 

dari akad yang disepakati antara bank dengan debiturnya. Kemampuan internal 



 
 

 

manajemen bank dalam menilai feasibilitas suatu usaha untuk  dibiayai  menjadi  

langkah  awal  untuk  memprediksi  kualitas  suatu  usaha tersebut mampu 

mendatangkan keuntungan atau tidak bagi bank  syariah. Tidak semua  nasabah 

debitur memiliki kemampuan mengelola  usaha, sehingga bila penilaian dan analisi 

yang dilakukan oleh manajemen bank syariah tidak tepat maka memungkinnya 

terbuka peluang terjadinya NPF bagi  bank. Namun  tidak  semua nasabah  debitur  

menepati  akad  yang telah dibuat untuk membayar kembali pembiayaan yang telah 

diberikan kepadanya beserta keuntungan yang menjadi hak bank syariah. Sehingga 

bank syariah harus hati-hati terhadap berbagai kemungkinan, sehingga cara praktis 

penanggulangannya melalui sistem penjaminan dan agunan tambahan yang 

ditetapkan oleh manajemen bank syariah pada awal akad. 

Perjanjian penyaluran pembiayaan pada bank syariah tetap dengan 

mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan menerapkan prinsip kehati-

hatian  bank  dalam  penyaluran  dananya  sebagaimana  ketentuan  UU  No.  21  

Tahun 2008 Pasal 34 dan Pasal 35. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1)  yaitu: “Bank 

syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam 

menjalankan kegiatannya”. Bank syariah tidak mungkin menanggung risiko yang 

dilakukan oleh nasabah debiturnya, karena bank syariah sebagai pengelola dana 

tabungan dan deposito berposisi sebagai nasabah dalam akad musyarakah paralel 

harus mampu mempertanggung jawabkan semua dana nasabah krediturnya.  

Langkah-langkah pengamanan penyaluran pembiayaan pada bank syari’ah 

ditetapkan sesuai ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah 



 
 

 

Indonesia, karena pemerintah sebagai penjamin tabungan masyarakat pada bank-

bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas 

ekonomi. Bahkan pemerintah juga menetapkan ketentuan pengelolaan keuangan 

yang sehat pada perbankan agar tidak terjadi pengemplengan dana masyarakat oleh 

manajemen bank umum karena banyak juga manajemen bank yang menggunakan 

dana masyarakat untuk kepentingan pribadi. 

Risiko yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan musyarakah 

dan mudarabah sangat besar karena pembiayaan NUCC ini sepenuhnya tergantung 

dari mekanisme pasar dan kehandalan nasabah debitur  dalam mengelola investasi. 

Faktor risiko inilah yang menyebabkan bank syariah sangat hati-hati dan 

membatasi jumlah dana yang bisa dikucurkan untuk pembiayaan NUCC baik 

musyarakah maupun mudarabah. Bank syariah juga protektif dalam melakukan 

investasi untuk pembiayaan ini, sehingga semua pembiayaan bank  syariah yang 

diklasifikasikan sebagai pembiayaan natural un-certainty contract dilakukan dalam 

relatif  singkat (short term investment). (Hirasudin, 2008: 121) 

Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah debitur 

dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada pembiayaan 

musyarakah dan mudarabah bank syariah memperoleh keyakinan  terhadap 

kemampuan finansial nasabah debiturnya. Baik kemampuan nasabah  debitur untuk 

menghadirkan jaminan dalam bentuk cash collateral maupun agunan dalam bentuk 

fidusia dan hak tanggungan. 

Adanya tujuan berupa upaya mengurangi moral hazard dan untuk 

meyakinkan bahwa nasabah benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang  telah 

disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan  



 
 

 

diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas  pembiayaan 

beresiko tinggi yang diberikan Bank Syariah. Berbeda halnya jika bank bertujuan 

untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan atau untuk 

mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini bank seolah-olah tidak peduli 

dengan keadan usaha pengelola (nasabah) bank hanya ingin  berbagi keuntungan dan 

tidak ingin berbagi kerugian dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya 

kerugian akibat resiko bisnis maka yang menanggung resiko financial bank, 

sedangkan pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti 

inilah pembiayaan musyarakah  kadang-kadang disebut juga dengan partnership in 

profit. (Ascarya,2007: 68) 

Meskipun hanya sebagai syarat tambahan, namun syarat ini yang menentukan 

apakah pembiayaan musyarakah dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Alasan pihak 

bank meminta jaminan adalah karena pada zaman sekarang, adalah moral nasabah 

yang tidak dapat diperkirakan. Alasan lainnya adalah agar nasabah memiliki 

tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukannya. Dengan mencantumkan 

jaminan maka nasabah diharapkan tidak main-main dalam  menjalankan usaha. 

(Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 131) 

Jaminan yang diserahkan kepada bank hanya berupa surat-surat bukti 

kepemilikan saja (secara fidusia), bukan bentuk barangnya yang diserahkan kepada 

bank. Barang tersebut masih dapat digunakan oleh nasabah dalam kehidupan sehari-

hari. Surat-surat tersebut kemudian diamankan oleh pihak bank sebagai perlindungan 

terhadap dananya yang sedang dimusyarakahkan. Jika perjanjian tersebut telah 

selesai, maka secara otomatis jaminan akan dikembalikan kepada nasabah. 



 
 

 

Jika ternyata dalam masa perjanjian musyarakah tersebut nasabah tidak dapat 

memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan meneliti apa penyebab terjadinya 

hal tersebut. Jika diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha 

tersebut adalah bukan akibat kelalaian nasabah, melainkan akibat dari kondisi 

perekonomian yang terjadi atau force majeurmaka pihak bank akan memberikan 

kebijakan dengan cara me-rescedule (penjadwalan ulang) pembiayaan. Yaitu dengan 

cara mendata seluruh jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh nasabah 

yang kemudian akan didapat sisa pembiayaan yang belum dibayar yang dalam 

kondisi macet. Jumlah yang telah dibayarkan kepada bank telah dianggap lunas. Dan 

kemudian bank memberikan tempo kembali terhadap jumlah pembiayaan tersebut. 

Tujuan dari reschedule adalah untuk memperkecil jumlah angsuran, sehingga 

diharapkan bahwa nasabah dapat membayar angsuran dengan jumlah lebih kecil 

yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pelunasan pembiayaannya. (Faturrahman 

Djamil, 2012: 83) 

Dalam pembiayaan musyarakah ini, pihak bank juga akan mengasuransikan 

usaha yang akan dijalankan nasabah, guna melindunginya dari hal-hal yang tak 

terduga 

Pada Pasal 1 ayat (26) UU No 21 Tahun 2008 pemerintah menegaskan 

kembali bahwa jaminan dari nasabah debitur urgen bagi bank syariah. Jaminan yang 

dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan. 

Bila bank tidak memiliki jaminan apa-apa dari nasabah debiturnya maka bank tidak 

dapat menagih hak nya ketika nasabah debitur melakukan salah satu tindakan moral 

hazard yang mengakibatkan NPF bagi  bank syariah, bahkan bisa saja nasabah 



 
 

 

debitur melarikan diri sehingga bank tidak memiliki aset untuk menuntut penunaian 

kewajiban debiturnya. 

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada 

pembiayaan musyarakah tersebut berlaku jika konteksnya adalah busines risk 

(kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) pada  kerugian 

yang terjadi karena resiko bisnis (bussines risk) nasabah pembiayaan tidak bersalah 

karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar  kemampuanya  seperti bencana 

alam. (Adiwarman Karim,2010:192) 

Dalam Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008, pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut 

tentang  prosedur pengucuran pembiayaan, jaminan perlu dikuasai oleh bank dan 

dinilai untuk mengukur kemampuan nasabah  debiturnya, bank bukan hanya menilai 

jaminan saja karena beberapa aspek lain yang terkait dengan  pembiayaan perlu 

dinilai seperti modal dan prospek usaha. 

Sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari pembiayaan 

musyarakah itu sendiri yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Keuntungan 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan  kecurangan  atau  kelalaian  

pengelola,  si pengelola  bertanggung  jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad 

Syafi’i,1999:135) Dalam hal ini nasabah hanya menanggung kehilangan kesempatan 

memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat serta waktu yang 

dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan ini menjadi dasar sehingga para ahli 

berkesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerjasama di 



 
 

 

bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian keuntungan dan resiko 

kerugian. 

Untuk character risk nasabah pada hakekatnya menjadi wakil dari shahibul 

maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal sehingga wajiblah baginya 

berlaku amanah jika nasabah melakukan keteledoran, kelalian dan kecerobohan 

dalam merawat dan mengelola dana yakni melakukan pelanggaran kesalahan dan 

tidak baik dalam perilakunya yang  tidak  termasuk  dalam bisnis pembiayaan 

musyarakah yang disepakati atau nasabah keluar dari ketentuan yang disepakati 

maka nasabah harus menanggung kerugian pembiayaan musyarakah sebesar bagian 

kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Nasabah telah menimbulkan 

kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim, karena ia telah memperlakukan harta 

orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah  disepakati, 

nasabah tidak berhak pula menentukan sendiri mengambil bagian dari ketentuan 

tanpa kehadiran atau sepengetahuan sohib al mal sehingga sohib al mal dirugikan. 

(Adiwarman Karim,2010:197) 

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar 

melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah  terbukti 

bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama 

kerugian. (Muhammad,2000:21) 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat 

disimpulkan, sebagai berikut : 

1. Prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh 

BTN Syariah Cabang Semarang dengan anggota/nasabahnya telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip Syariah. Prosedur pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh 

BTN Syariah Cabang Semarang adalah sebuah bentuk akad kerjasama antara 

bank dan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal 

dan kerja dalam menjalankan suatu usaha yang produktif. Hasil keuntungan 

dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan salah satu pihak boleh meminta 

keuntungan yang lebih sesuai dengan porsi kerjanya, dan juga kerugian dibagi 

secara proporsional menurut modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.  

2. Dalam praktek kedudukan jaminan pada akad pembiayaan musyarakah BTN 

Syariah Cabang Semarang, jika ditinjau dari prinsip-prinsip syariah dan fatwa 

DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah sesuai dikarenakan jaminan dalam akad 

musyarakah adalah sebagai salah satu langkah untuk melindungi dana masyarakat 

agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran dari nasabah, hal ini merupakan 

suatu prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh pihak manajemen dalam 

pembiayaan. Bagi nasabah jaminan berfungsi sebagai cerminan rasa tanggung 

jawab atas usaha  yang diberikan modal oleh bank sehingga dapat menjalankan 

usahanya dengan serius. 



 
 

 

5.2.  Saran 

1. Untuk pihak BTN Syariah Cabang Semarang: 

a. BTN Syariah Cabang Semarang sebagai lembaga keuangan yang beroperasi 

dengan prinsip-prinsip muamalah supaya menerapkan kepercayaan kepada 

anggota pembiayaan musyarakah. Dan didalam memberikan pembiayaan 

harus memperhatikan peraturan yang menjadi landasan hukumnya. Serta 

menjaga jaminan anggota dengan baik dan amanah dan memberikan 

pengetahuan kepada nasabah agar dapat membuat laporan yang sesuai. 

b. Mengharapkan pihak BTN Syariah Cabang Semarang melayani masyarakat 

yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan 

pembedaan, dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan musyarakah adalah 

saling percaya. 

2. Untuk Mitra BTN Syariah Cabang Semarang 

a. Mitra harus lebih memahami akad pembiayaan musyarakah yang telah 

disepakati bersama dengan BTN Syariah Cabang Semarang, supaya anggota 

paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. 

b. Mitra diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh BTN Syariah Cabang 

Semarang dalam pembiayaan ini. 
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