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BAI’ MURABAHAH 
oleh 

                                                                   Abd.Halim Ibrahim 

 

A. Pendahuluan 

 Murabahah adalah  pembiayaan saling menguntungkan  yang dilakukan  oleh  

shahib al-mal   dengan pihak yang membutuhkan  melalui transaksi jual beli dengan 

penjelasan  bahwa harga pengadaan barang  dan harga jual terhadap nilai lebih 

yang merupakan keuntungan atau  laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya  

dilakukan secara tunai atau angsur sesuai maksud Pasal  20 ayat 6 KHES. 

Kemudian jika salah satu pihak yang melakukan transaksi murabahah tidak dapat 

menunaikan  kewajibannya dan atau jika terjadi  perselisihan  di antara pihak-pihak  

terkait, maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui perdamaian (shulh) dan atau  

pengadilan 133 KHES (Ahmad Mujahidin : 2010); 

 Prospek kedepan perkembangan ekonomi syariah  adalah merupakan 

perkembangan sejalan dengan  pengetahuan tehnologi yang dimiliki ummat Islam  

Indonesia.Kemudian bila  dicermati keinginan ummat Islam tentang  ekonomi syariah 

dalam hal ini beberapa bank yang berlebel syariah namun kehendak ummat Islam 

untuk memajukan ekononmi syariah tidak kelihatan secara signifikan karena 

sebagian ummat Islam masih berasumsi menyatakan bahwa kehadiran Bank 

Syariah identik dengan “One Bank Two Windows”, dalam artian tidak ada beda 

antara Bank Syariah dengan Bank Kovensional; 

 Bahwa oleh karena itu, perlu bagi ummat Islam di era pembangunan ekonomi 

ini dengan sungguh-sungguh menggalakkan gerak ekonomi syariah dengan tujuan 

menggerakkan ekonomi masyarakat bangsa Indobesia;  

B. Landasan Yuridis  Ekonomi Syariah di Indonesia  

Pembahasan  mengenai ekonomi syariah  kedepan di Indonesia  sebaiknya 

diketahui sandaran  hukumnya sebagai legilitas formal. Kedudukan ekonomi syariah 

telah mendapat pijakan  kuat setelah adanya  deregulasi sektor perbankan pada 

tahun 1983, kepada lembaga keuangan Bank diberikan  keleluasaan, termasuk 

menentukan tingkat  bahkan suku bunga  menghapus sistem bunga.  
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 Mulai dari  diundangkannya Undang-undang  No.7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, Peraturan Pemerintah  No.72 Tahun 1992 tentang Bank  berdasarkan 

prinsip bagi hasil.Undang-undang No,10  Tahun  1998 tentang perubahan Undang-

undang No.7  tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang  7 tahun 1992 tentang 

perbankan  kemudian diperkuat melalui Undang-undang No. 23 Tahun  1999 

tentang Bank  Indonesia hingga diundangkannya  Undang-undang No.21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah, oleh karenanya  sudah sangat jelas  menunjukkan  

bahwa  sistem  ekonomi syariah, terutama di dalam  system perbankan  di Indonesia  

telah memiliki  legitimasi  dan  kepastian  hukum secara yuridis formal. ( Amran 

Suadi,  dan Mardi Candra : Tahun 2016); 

C. Landasan  Sosiologis  Ekonomi Syariah di Indonesia 

 Landasan sosiologis  ekonomi syariah  di Indonesia  dapat dilihat  dari 

dukungan masyarakat  dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sejak 

lahirnya  bank tanpa bunga pada tahun 1991 yang mendahuylui lahirnya Undang-

undang No.7 tahun 1992  tentang perbankan  dan telah diubah dengan Undang-

undang  Nomor 10 Tahun 1998. Peluang untuk mensosialisasikan  ekonomi syariah  

semakin besar. Sepatutnya ini dijadikan suatu kesempatan bagi ummat Islam untuk 

menunjukkan ekonomi syariah adalah merupakan kekuatan ekonomi yang 

menjanjikan kekuatan ekonomi masyarakat bangsa Indonesia; 

 Pada dasarnya  Ekonomi Islam atau ekonomi syariah, dalam perkembangan 

telah banyak  memberikan kontribusi  kepada perkembangan ekonomi dunia. 

Banyak konsep-konsep ekonomi syariah diikuti oleh barat antara lain tentang 

Syirkah  (lost profit sharing) , suftaja  (bill of exchange), hiwalah  (letters of credit), 

funduq (specializet larges cale commercial institutions and  market wich developed 

into virtual stock exchange) yaitu lembaga bisnis khusus  yang memiliki skala yang 

besar  dan pasar yang dikembangkan  dalam pertukaran stok yang nyata. Demikian 

juga tentang pangsa pasar yang menurut system ekonomi kapitalis  tidak boleh 

ditetapkan oleh pemerintah atau dicampuri oleh pihak-pihak tertentu. Ekonomi 

sayariah terlihat sampai dengan dewasa ini masih terus membentuk diri untuk 

mandiri sebagai bank yang bernuansa syariah;  

C, Permasalahan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. 

Contoh kasus : 

1. A. mengajukan permohonan kredit dengan pembiayaan Murabahah 

kepada Bank Syariah Mandiri setempat. untuk pembelian 1 (satu)  Unit 
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Mobil Avanza dengan harga Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima 

juta rupiah) oleh pihak Bank Syariah Mandiri  menyetujuinya  maka 

setelah syarat-syarat terpenuhi, maka dilakukan akad jual beli antara A 

dan BSM  selama masa kredit 4 (empat) tahun dengan angsuran setiap 

bulannya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian setelah 4 (empat) 

kali angsuran  A meninggal dunia, dan A meninggalkan ahli warisnya 

seorang Ibu kandung, seorang Isteri, dan 3 (tiga) orang anak laki-laki 

kandung; 

2. Kemudian pihak BSM  datang  ke rumah duka pada malam ketiga  setelah 

A dikebumikan, dan setelah acara do’a arwah selesai, salah seorang 

pimpinan BSM menyodorkan berkas dalam satu map dan meminta 

kepada ahli waris almarhum A  yaitu seorang Ibu kandung, Isteri dan 3 

orang anak laki-kai kandung untuk menandatangani surat-surat tertentu, 

oleh karena kondisi malam ta’ziah tersebut masih terasa malam duka atas 

meninggalnya  alamrhum A. maka semua ahli waris alamarhum A tanpa 

berfikir panjang langsung begitu saja menandatangani surat-surat yang 

diajukan oleh pihak BSM tanpa peraduga apapun. 

3. Keesokan harinya salah seorang anak-anak almarhum melaporkan 

kepada ibunya bahwa yang mereka tandatangani tersebut  adalah 

bertujuan agar ahli waris almarhum A  melanjutkan pembayaran angsuran 

mobil Avanza tersebut untuk bulan-buklan berikutnya. 

4. Setelah dikonfirmasi ke pihak BSM  menyatakan benar dan ahli waris 

almarhum A harus meneruskan angsuran mobil Avanza tersebut. 

5. Kemudian setelah diklarifikasi ke pihak BSM ternyata pihak BSM belum 

mengansuransikan jual beli Murabahah tersebut, ke Ansuransi Syariah 

setempat, sedangkan dana asuransi  telah ada di pihak BSM namun 

belum diserahkan kepada pihak Asuransi Syariah tersebut, namun yang 

anehnya permohon kredit almarhum A dikabulkan pihak BSM. 

6. Selanjutnya pihak ahli waris sangat keberatan atas sikap pihak BSM yang 

menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum A harus membayarnya untuk 

bulan-bulan berikutnya. 

7. Menurut pihak ahli waris bahwa pihak BSM telah menzalimi para ahli waris 

dengan membandingkan Bank Syariah dengan Bank Konvensional kredit 
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tersebut di bebaskan, lalu kenapa di BSM harus dilanjutkan ahli untuk 

melanjutkan pembayarannya. 

D. Permasalahan almarhum A 

- Oleh karena pihak BSM  mewajibkan kepada ahli waris A untuk 

melanjutkan angsuran mobil Avanza tersebut untuk angsuran selanjutnya, 

maka Pihak ahli Waris almarhum menyatakan tidak akan melanjutkan 

angsuran dengan alasan sewaktu akad pembiayaan Murabahah 

almarhum telah dikenakan biaya untuk ansuransi ke Asuransi Syariah 

akan tetapi pihak Bank ternyata yang tidak meneruskan biaya asuransi 

tersebut kepada pihak Asuransi Syariah dan masih berada di pihak BSM. 

- Kemudian pihak ahli waris menggugat BSM ke Pengadilan Agama dan 

menyatakan di posita dan petitumnya agar almarhum A dibebaskan dari 

biaya angsuran tersebut sesuai dengan akad pembiayaan Murabahah 

yang telah disepakati antara pihak Bank dengan pihak Nasabah. 

- Selanjutnya ahli waris alamarhum A  yang terdiri dari Ibu kandung, Isteri 

dan 3 orang anak kandung  sebgai Ibu (Penggugat I) Isteri  (Penggugat II 

dan 3 orang anak sebagai Penggugat III, IV dan VI sedangkan Pihak BSM 

Tergugat, Asuransi Syariah Turut Tergugat’     

E. Pertanyaan atas kasus almarhum A tersebut. 

- Apakah ahli waris alamarhum A tersebut berhak mengajukan gugatan 

ekonomi syariah cq. Pembiayaan Murabahah yang diajukan almarhum A 

semasa hayatnya ke Bank Syariah Mandiri?; 

- Apakah Ibu kandung atau isteri dan anak-anak  alamrhum A sama 

kedudukannya sebagai Penggugat I,Penggugat II,Penggugat III, 

Penggugat IV dan Penggugat V. 

- Apa  benar kedudukan Asuransi Syariah tersebut  kedudukannya sebagai 

Turut Tergugat. 

 

F. Tentang Diskon 

Lazimnya dalam jual beli ada yang disebut dengan Diskon. 

- Diskon  merupakan suatu keinginan pembeli atau datangnya dari pihak 

penjual yang mengutarakannya agar pembeli tertarik kepada apa yang 

disajikan penjual. 
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- Apakah Diskon tersebut merupakan hak penjual atau hak pembeli, atau 

merupakan bagian harga yang terpisah yang kemudian dagabungkan 

menjadi harga yang sebenarnya setelah terjadi transaksi. 

- Untuk itu perlu ummat Islam mencermati hal ini dengan baik agar jangan 

terkecoh mengejar diskon tanpa memperhatikan  manfa’at syariahnya. 

- Masyarakat selalu memandang kepada diskon termasuk juga cash back 

yang diberikan pihak penjual atau pihak Bank. 

Dewasa ini  berbagai macam  konflik sengketa bisnis yang mendasarkan 

pada syariah Islam yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Persengketan 

tersebut dapat diselesaikan sendiri oleh mereka, sehingga mereka 

menyelesaikannya  dengan jalan ADR ( Alternatif Dispute Resolution), atau dengan 

perdamean dan kesepakatan bersama sehingga tercapai apa yang ingin disepakati. 

Pada dasarnya  bisnis  syariah bernuansa dan memiliki resonansi yang 

menyenangkan pihak bank dan nasabah sehingga saling senang juga selalu  win 

win solution,  namun masyarakat Indonesia belum juga tertarik dengan sungguh-

sungguh untuk membesarkan ekonomi syariah cq Bank Syariah  antara lain  minimal 

dia mulai dengan membuka tabungan Bank Syariah maka menurut pemakalah untuk 

saat ini minimal setiap warga peradilan agama dan keluarganya wajar memiliki 

tabungan Bank Syariah dan ATM Syariah sebagai gerak awal Ibda’ binafsik. 

Bahwa perlu diketahui dalam ekonomi syariah belum diatur hukum acara 

yang khusus ia masih memakai hukum acara perdata peradilan agama akan tetapi 

sudah dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terlebih telah adanya 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sehingga patut diyakini perkembangan 

ekonomi syariah ini akan berkembang secara signifikan, dan membawa ekonomi 

syariah yang membahagiakan masyarakat bangsa Indonesia. 

Untuk jelasnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah , baik melalui 

peradilan agama maupun melalui Badan Arbitrase   Syariah Indonesia ( Basyarnas) 

yaitu kedua-duanya adalah lembaga yang  bersumber kepada Hukum Islam dengan 

tujuan untuk melindungi pencari keadilan dalam bermuamalah dalam perdata Islam 

dan lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 (i)  Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006. 

Akhirnya kita patut bangga dengan tumbuh kembangnya ekonomi syariah 

meskipun baru sebagian dan belum semua aspek namun kedepan patut diyakini 

muamalah syariah ini akan berkembang dengan baik, karena ekonomi syariah  
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mempunyai prinsip dasar yaitu : antara lain ridha (kebebasan berkontrak), 

ta’awun, bebas riba, bebas gharar,  bebas tadlis, bebas maisir dan objek yang 

halal dan amanah. (Buku II : 2013). 

 

Demikian makalah yang singkat ini Pemakalah sajikan dalam diskusi Hukum 

Ekonomi Syariah oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)  Pengadilan Agama 

Pekanbaru Klas IA kiranya ada manfa’atnya untuk sama-sama kita fahami dalam 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan muamalah lainnya yang diajukan oleh 

pencari keadilan ke Pengadilan Agama. 

 

                                                    ahi 

 

    

 

  

  

 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
      
 

 
  


