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IJARAH MUNTAHIYAH BITAMLIK 

Oleh: H.Andi M.Akil 

 ََ ثَ ۞ نِد َٰ َٰ ُ ََٱۡن َٔ خِمَّ َأ ن اد  َأ ر  ۡه َنِم  ِهِۖ ٕۡ اِمه  َك  ِه ٕۡ ن  ُۡ َح  ٌ هَّ د 
ن َٰ َۡ َأ  ت َ ٔ ۡرِضۡعه  اع  ض  َٱنرَّ

َ هّ  ع  دََِ  نُ  ُۡ َبََِۥنً  ََٱۡنم  حٍ  هَّ  ُ ِكۡس  َ َ َِف َِرۡزلٍ  هَّ ۡعر  ََٱۡنم  ََل  ٍ ا  ۡسع   َ َ َو ۡفٌسَإَِلَّ هَّف  َح ك  َل 

َ ن ِدٌ ا  ُ َبِ
ة ُۢ نِد  َٰ َ َ آرَّ َح ض  َل  َنًَّ َََ  ٞد نُ  ُۡ ن ِديََِۥم   ُ َََۦ بِ هّ  ع  اِردََِ   ُ اََٱۡن اد  َأ ر  َف ئِۡن نِك َۗ

َذ َٰ ِمۡثم 

َأ ن دحُّۡم َأ ر  إِۡن  َ َ اَۗ ٍِم  ٕۡ ه  َع  ى اح  َج  َف َل  ٖر  َ ا ح ش   َ َ ا ۡىٍ م  َمِّ اٖض َح ر  ه َع  اَلا َفِص 

هَّۡمخ مَمََّ اَس  ۡمَإِذ  ك  ٕۡ ه  َع  ى اح  َج  ۡمَف َل  ك  د 
ن َٰ َۡ ْاَأ  ُٓ خ مَبََِآَح ۡسخ ۡرِضع  ٕۡ اح  َِفََۗء  ۡعر  اَََْ َٱۡنم  َٱّللَّ ََٱحَّمُ 

اَََْ  ُٓ ََٱۡعه م  َب ِصٕٞرََٱّللَّ َأ نَّ ن  هُ  اَح ۡعم  ٣٢٢ََبِم 
    

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa 

yang kamu kerjakan. 

 

 Yang menjadi dalil dari ayat ini adalah mengungkapkan “ apabila kamu 

memberi  pembayaran yang patut”. memberikan pembayaran tersebut menunjukkan 

adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar (fee)secara patut, dalam hal 

ini termasuk didalamnya adanya jasa penyewaan atau leasing. 

 Hal ini sejalan dengan Hadits Riwayat Bukhari Muslim:, yang artinya: 

berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam. 

 

Dan juga dari Hadits Ibnu Umar Rasululah SAW bersabda: 
 

لً  . ر  َع  َأ ْنَٔ ِجفَّ ل ْبم  يَ  َأ ْجر  ْٕر  اَْاأل ِج  أ ْعطُ 
 

 

 yang artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering ( H.R. Ibnu Majah). 

   

Berbicra dalam masalah Al-Ijarah, maka akan terbenak dalam pemikiran kita 

bahwa, ada suatu kegiatan hubungan antara orang perorang, antara kepentingan 

dengan kepentingan satu sama lainnya, dan tidak menutup kemungkinan adanya 

transsaksi antara satu sama lainnya, ada pemindahan suatu hak guna atas suatu 

barang, melalu pembayaran upah sewa. 
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Pemindahan hak guna ini bisa berbentuk barang dan jasa, ada yang melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(0wnership/milkija) atas barang atas barang itu. 

Maka dapat diartikan bahwa Ijarah itu diartikan akad pemindahan hak guna 

atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan. 

 

Contoh: dua orang perempuan bersaudara bekerja mengambil air 

dengan berdesak-desakan bersama lelaki dan perempauan, kedua perempuan 

ini tertegun dan merasa berat sekali untuk menerobos sekian banyak orang 

terutama laki-laki, maka keduanya terduduk sambil berkipas karena 

kepanasan, dilihat ole seorang pemuda gagah, dengan sopan santun mendekati 

kedua perempuan itu sambil menawarkan diri membantunya, al-hasil, ketika 

kedua perempuan itu pulang kerumahnya, diceritakan kepada ayahnya, dan 

juga ayah kedua perempuan itu juga heran, pendek cerita salah seorang 

diantara kedua perempuan ini berkata kepada ayahnya: ha ini diabadikan 

dalam Al-Qu’an pada surah Al-Qashash ayat 26 berbunyi: 

 

. ْٕه  َْاأل ِم ُّْ ُِ َاْنم  ْرث  ِهَاْسخ ؤْج  َم  ْٕر  َخ  أَ آأ ب ِجَاْسخ ؤِْجْري ،َإِنَّ اٌ م   ل ان ْجَإِْحد 

       “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, „Hai ayahku! 

Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.‟” 

 

Dari Ayat ini, adalah ungkapan “ apabila memberikan pembayaran. Al-

Ijarah Al-MuntahiaBit-Tamlik (FinaceLease With Purchase Otin). 

  Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (IMB) adalah sejenis perbaduan 

antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri 

dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. sifat pemindahan 

kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa. 
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 Al-Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik ini memiliki banyak bentuk, 

bergantung kepada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak, 

jadi harus jelas dan detail isi kontraknya, misalnya:  

1. Al-Ijarah dan janji menjual,  

2. Nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah; 

3. Harga barang dalam transaksi jual dan; 

4. Kapan kepemilikan dipindahkan. 

        

       Seperti disebutkan diatas Al-Ijarah berdasarkan obyeknya terdiri dari : 

a.       Ijarah dengan obyeknya berupa manfaat dari barang. Seperti sewa mobil, sewa 

rumah,dll. 

b.      Ijarah dengan obyeknya berupa manfaat dari tenaga seseorang. Seperti perawat, 

guru, dll. 

 Dalam pengoperasiannya, ijarah terdapat dalam bentuk Operating Lease dan 

Financial Lease. 

1.     Operating Lease: Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. 

2.     Financial Lease:  Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih 

tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si 

penyewa. Disebut juga (Al-Ijarah Al Muntahiyah Bit-Tamlik). 

           

     Pada umumnya Bank lebih banyak menggunakan Ijarah Muntahiyah Bit 

Tamlik, karena lebih sederhana pembukuannya dan tidak mengurus pemeliharaan 

asset baik ketika saat disewa atau pun setelah akad berakhir. 

  

Rukun Ijarah: 

 Menurut Jumhur Ulama yang disarikan pada Buku Cara Mudah memahami 

Akad-akad Syariah, disebutkan, Ijarah mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun 

khusus, yaitu: 

1. Sighat (ucapan) ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). 

2. Pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pemberi sewa (lessor-pemilik 

aset) dan Penerima sewa. 
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3. Objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan mafaat dari penggunaan 

asset. 

Syarat Objekn Ijarah: 

1. Bermamfaat; 

2. Dapat diserahkan berikut kegunaannya (khusus untuk barang sewaan). 

3. Mamfaat benda adalah tidak haram. 

4. Benda bersifat kekal sampai waktu akad selesai. 

           Penyewa (Musta’jir) diperblehkan menyewakan kembali barang sewaannya 

kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan yang 

dijanjikan ketika akad dilaksanakan (dibuat). Contoh : Penyewaan Mobil Bisnis 

Travel, kemudian mobil tersebut disewakan kembali dan timbul musta’jir kedua, 

maka mobil itu pun harus digunakan untuk bisnis travel pula. Keuntungan yang 

diperoleh tidak dapat dibatasi, bisa lebih kecil dan bisa lebih besar. 

        Jika ada kerusakan pada barang yang disewakan menjadi tanggung jawab 

pemilik barang dengan ssyarat bukan disebabkan oleh kelalaian dari penyewa. 

 

 Bentuk IJARAH MUNTAHIYAH BIT-TAMLIK (IMBT) berbeda dengan 

Ijarah biasa, tergantung pada kesapakatan antara kedua belah pihak. Misalnya, Ijarah 

dan janji menjual; - nilai sewa yang mereka tentukan dalam al-ijarah; - harga barang 

dalam transaksi jual; - dan kapan kempemilikan dipindahkan. 

 Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik dalam prakteknya dapat dilakukan dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

1. IMBT melalui hibah (pemindahan hak milik sah tanpa imbalan). Hak milik sah, 

secara outomatis berpindah tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa 

pembayaran tambahan selain dari jumlah yang dibayar oleh Lesse di dalam 

penyelesaian cicilan. 

2. IMBT melalui perpindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir melalui suatu 

imbalan simbolis. Jika jangka waktu Ijarah sudah habis, maka akad ijarah akan 

batal dan dibuat suatu janji untuk melakuan akan penjualan. Dapat dilaksanakan 

apabila penyewa menginginkan hal tersebut dan membayar imbalan simbolis. 

3. IMBT melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) pada akhir sewa sejumlah 

didalam persewaan. Kesepakatan itu juga merupakan suatu akad yang mencakup 
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akad Ijarah dan suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualan. Akad ini 

menyangkut jumlah asset yang dijual dan yang harus dibeli oleh penyewa setelah 

habis jangka waktu ijarah. 

 4. IMBT melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) sebelum akhir jangka 

waktu persewaan, dengan harga yang equivalen dengan cicilan yang tersisa 

apabila ada keinginan untuk membeli. 

5.   IMBT melalui perpindahan bertahap hak milik sah (penjualan) aset yang 

disewakan. Tetapi perlu akad penjualan untuk setiap bagian yang dijual kepada 

penyewa. 

Dari uraian diatas, maka suatu ketika boleh jadi akan timbul persoalan yang 

menyimpangi akad yang telah dibuat secara sukarela, dan dengan kesanggupan untuk 

mentaati kesanggupan dalam akad itu. 

Dalam rentang waktu, dan dengan fluktuasi ekonomi makro secara Global, 

dapat saja antara Mu’jir (yang menyewakan/pengupah) dan Musta’jir 

(penyewa/upahan), orang yang melakukan akan sewa menyewa atau upah mengupah, 

ingkar. 

Didalam menjalankan transaksi perbankan, bank syariah menggunakan cukup 

banyak akad. Salah satunya yang sering dipergunakan adalah akad ijarah (sewa). 

Bagaimanakah esensi dan tujuan dari akad ijarah tersebut ? 

Ijarah sendiri berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al-Wadhu (ganti), dalam 

pengertian ekonomi syariah, ijarah adalah urusan sewa-menyewa yang jelas mamfaat 

dan tujuannya, yang dapat diserah terimakan, dan boleh diganti dengan upah yang 

telah disepakati. 

Transaksi ijarah itu sendiri pada dasarnya dilandasi dengan perinsip 

perpindahan mamfaat. Pemilik yang menyewakan mamfaat disebut mu’ajir (orang 

yeng menyewakan). Sementara itu pihak yang mendapat mamfaat sewa disebut 

Musta’jir (orang yang menyewa-penyewa). 

Oleh karena itu perinsip ijarah boleh dibilang sama denga perinsip jual beli. 

Hanya saja perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. karena transansi jual beli 

obyek transaksi adalah barang, sementara pada transaksi ijarah obyek transaksinya 

sendiri adalah jasa. 
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Dalam peraktek selanjutnya pada tansaksi perbankkan syariah, pada akhir 

masa sewa, maka Bank Syari’ah dapat saja menjual barang yang disewakan kepada 

nasabah. Inilah yang selama ini dikenal sebagai ijarah munthahiyah bittamlk (sewa) 

yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Sedangkan harga sewa dan harga jual 

disepakati pada awal perjanjian. 

Inilah ciri khas dari Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Berpindahnya kepemilikan, 

dengan ketentuan bahwa bahwa pihak yang melakukan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 

harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, 

baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah 

selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang telah disepakati diawal akad Ijarah 

adalah Wa’d, yang hukumnya tidak engikat. Apabila janji itu ingin dilaksanaan, 

maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakuka setelah masa ijarah 

selesai. 

          

Penyewa (Musta’jir) diperbolehkan menyewakan kembali barang yang 

disewanya kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan 

yang dijanjikan ketika akad. Contohnya adalah menyewa mobil untuk bisnis travel, 

kemudian mobil tersebut disewakan kembali dan timbul musta’jir kedua, maka mobil 

itu pun harus digunakan untuk bisnis tour travel pula. Keuntungan yang didapat tidak 

dibatasi, bisa lebih kecil atau lebih besar. 

Bila ada kerusakan pada barang yang disewa maka menjadi tanggung jawab 

pemilik barang dengan syarat bukan disebabkan oleh kelalaian dari penyewa. 
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             Sewa menyewa (Ijarah)  merupakan suatu skema pembiayaan. Sebagai 

contoh lebih lanjut adalah seorang bernama Fadlan Rumata, seorang pengusaha yang 

berkecimpung dalam bidang Industry Pariwisata di Papua Barat Kaimana. Menjelang 

Lebaran berkeinginan untuk menambah armada angkutan Tour Travelnya sebanyak 

20 unit Bus. Fadlan Rumata megajukan permohonan kepada Bank Syaria’h Cabang 

Kaimana, untuk membiayai pembelian 10 unit Bus Mini untuk Tour Travelnya 

tersbut. Bank Syar’ah kemudian menawarkan skema sewa beli (Ijarah) yang diakhiri 

dengan peralihan kepemilikan pada akhir masa sewanya. Dalam Konsep Syari’ah 

disebut istilah Ijarah Muntahiyah bitamlik (IMBT). 

 Pada dasarnya system skema pembiayaan IMBT) ini juga dikenal dalam 

konvensional, yaitu skema Sewa Beli (Lessing). Jadi, seperti halnya sewa bel, konsep 

awal dari perjanjian antar Bank Syari’ah dengan Fadlan Rumata, pada kasus tersebut 

diatas adalah perjanjian sewa menyewa. Pada saat pembayaran sewa tersebut, posisi 

Fadlan Rumata, dimata hukum adalah selaku penyewa, dan objek yang di IMBT kan 

adalah kepemilikannya masih berada ditagan Bank Syariah (selaku) pemilik barang). 

Oleh karena itu, cicilan atau angsuran pembayaran yang dilakukan oleh Fadlan 

Rumata setiap bulannya adalah Pembayaran biaya sewa.    

 Pada masa akhir sewa, Fadlan Rumata diberikan hak opsi untuk membayar “ 

Nilai Tebus” atas barang yang disewanya. pada saat Fadlan Rumata membayar suatu 

nilai tebus tersebut, maka pada saat itulah beralih kepemilikan atas barang dari 

semula milik Bank Syari’ah, menjadi milik Fadlan Rumata. 

http://4.bp.blogspot.com/-Ditep8zbQ0s/TwkDIGdwuHI/AAAAAAAAAGQ/e3YiFi_zWYs/s1600/Presentation1.jpg
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           Sebagai contohnya harga mobil tersebut senilai Rp.100.000.000,-/unit, jangka 

waktu sewa 24 bulan. Pembayaran sewa bulanannya ditetapkan oleh pihak Bank 

Syariah senilai Rp.xx....... perbulan. Selama satu bulan sampai 24 bulan, Fadlan 

Rumata sebagai penyewa atas mobil tersebut, dan kepemilikan atas barag tersebut 

masih berada di tagan Bank Syari’ah. Pada akhir bulan pembayaran bulan ke 24, 

terdapat nilai tebus Rp.10.000,- (sepeluh ribu rupiah). Pada saat Fadlan Rumata 

membayar nilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai nilai tebus, maka saat 

itulah baru terjadi perpindahan kepemilikan atas mobil dimaksud dari Bank Syari’ah 

kepada Fadlan Rumata. 

 Secara awal sepintas tidak ada perbedaan yang signifikan antara skema 

Murabaha dengan skema IMBT, karena nasabah sama-sama membeli barang dengan 

melalui Bank Syari’ah, selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan menggunakan 

mekanisme cicilan. Namun secara hukum, terdapat titik berat perbedaannya. Yaitu : 

Saat peralihan kepemilikan,   saat peralihan kepemilikan tersebut berkibat juga pada 

saat terjadinya peralihan resiko. 

 Pada skema Murabahah, peralihan hak terjadi pada awal akad, selanjutnya 

Bank Syari’ah memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mencicil 

pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam system pembukuannya, 

barang yang dibeli tersebut sudah dapat dibukukan sebagai asset nasabah. Dalam hal 

terjadi resiko selama masa cicilan tersebut, maka resiko tersebut menjadi tanggung 

jawab nasabah selaku pemilik barang. 

 Dalam skema IMBT, pada awalnya nasabah hanya bertindak selaku penyewa. 

Sehingga barang yng disewa tersebut tetap dianggap sebagai asset/milik Bank 

Sari’ah. Pada akhir masa sewa, barulah barang tesebut beralih kepelikannya dari 

bank Syari’ah kepada Nasabah. Dalam hal terjadi resiko selama masa sewa, maka 

resiko tersebut menjadi tanggung jawab Bank. Demikian pula jika nasabah tidak 

dapat membayar uang sewa, maka Bank berhak untuk sewaktu-waktu menarik 

barang tersebut.  

PENYEBAB DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:  
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1. Faktor intern (berasal dari pihak bank) 

-     Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

-     Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

- Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan  

  sidestreaming)  

-  Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha  

  nasabah. 

-      Proyeksi penjualan terlalu optimis. 

- Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis  

  dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 

-      Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 

-      Lemahnya supervisi dan monitoring. 

- Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbali balik  

     antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan  

     proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek  

     perbankan yang sehat. 

2. Faktor ekstern. 

- Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam  

         memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). 

 -      Melakukan sidestreaming penggunaan dana. 

 

- Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga  

        kalah dalam persaingan usaha. 

-       Usaha yang dijalankan relatif baru 

-       Bidang usaha nasabah telah jenuh. 
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- Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai  

        bisnis. 

3. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan berupaya untuk 

menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

13/9/PBI/2011, Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/PBI/2008, Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah . Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank 

dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara 

lain melalui: 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang 

harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 

1. perubahan jadwal pembayaran; 

2. perubahan jumlah angsuran; 

3. perubahan jangka waktu; 

4. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau  

musyarakah; 

5. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah  

 atau musyarakah;  dan/atau: 

6. pemberian potongan. 

c.   Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang          

antara lain meliputi: 

1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 

2. Konversi akad Pembiayaan; 

3. Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu    

menengah; dan/atau; 
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4. Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara  

 pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan  

 rescheduling atau reconditioning. 

4.  Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS, tanggal 30 Mei 2011, Tentang Perubahan atas 

SEBI, Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Bank Uumum 

Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad 

Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna’ dengan 

memperhitungkan nilai wajar obyek murabahah atau istishna’. Dalam hal terdapat 

perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek murabahah 

atau istishna’, maka diakui sebagai berikut:  

    a). apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa 

kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang 

penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah;  

     b). apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka 

selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiya bittamlik atau 

menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal 

mudharabah dari BUS atau UUS.  

5. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

     a.   nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 

      b.   nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban    

setelah restrukturisasi. 

6. Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

    a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan 
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    b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu 

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. 

I. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan, 

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda 

jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, 

dan jaminan fidusia. pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 

BW, Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 

Tahun 1996, bilamana debitor cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan 

oleh bank yaitu : 

a. berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk  

menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 6 atau, 

b. berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat  

hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2) 

obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum  

menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang- 

undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan  

dengan hak mendahulu dari para kreditor-kreditor lainnya. 

c. atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan  

dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh  

harga tertinggi. 

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 apabila debitor wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan 

cara: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial. 

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas  

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. 
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c. Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan 

            Di Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, Bank Syariah dan 

UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar 

pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau 

berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan 

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun . Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah 

kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah 

tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya 

lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan. 

           Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah 

(2) 283: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah / jual beli tidak 

secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang oleh siberpiutang...” 

       Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan 

makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya 

sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa’i), 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah bersabda ” Siapapun yang 

bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si 

muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya 

daripada orang lain. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah) 

II. Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional 

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua 

belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka 

penyelesainya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 

BASYARNAS berwenang: 
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1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah  

(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan,  

industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan  

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang  

bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk  

menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai  

dengan prosedur BASYARNAS. 

2.  Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para  

pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan  

berkenan dengan suatu perjanjian.  

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, 

dilakukan oleh pihak: 

a).  Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau 

b). Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para 

pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. 

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terkahir dan mengikat (final and 

biding). Landasan Syariah: 

       a. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 9.  

إِن  َََ َِمه  ۡؤِمىِٕهَ ٱط آئِف خ اِن اَْٱَۡنم  اََۡلخ خ هُ  ٍ م  ىَٰ َإِۡحد  ۡج َب غ  َف ئِنُۢ اِۖ ىٍ  م  ٕۡ َب  ُْا ف ؤ ۡصهِح 

َ هّ  ََِٰٱع  ََأۡل ۡخر  ْا خِهُ  ََنَّخِٓٱف م َٰ َأ ۡمِر ٓ َّٰ َإِن  ء  ٓٓ َح فِ َّٰ خَّ َِ ٱح ۡبِغَٓح  ۡثََّللَّ َف آء  ف ئِن

اَبَِ ىٍ  م  ٕۡ ُْاَب  ۡدلَِٱف ؤ ۡصهِح  أ لََۡۡنع   ََ
ِۖ
ْا ُٓ ََِسط  ََّللَّ َٱإِنَّ ۡمِسطَِٱٔ ِحبُّ  ٩ََٕهَ ۡنم 

” jika dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka 

damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap 

yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai 

mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, 

maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
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   b.   Surat An-Nisa ayat 35. 

إِۡنَ         َف َََ  ا ٍِم  ىِ ٕۡ َب  َِشم اق  اَْٱِخۡفخ ۡم ثُ  هََِۡبع  ٌۡ َأ  ۡه َمِّ ٗما ك  هٍِ آًََۦَِح  ٌۡ َأ  ۡه َمِّ ٗما ك  ح   َََ آ َٔ ِرٔد  ٗحاَإِن إِۡصه َٰ

فِِّكَ  ُ ََّللَّ َٱٔ  َإِنَّ آَۗ ىٍ  م  ٕۡ بِٕٗراََّللَّ َٱب  اَخ  هِٕما َع  ان   ٢٣ك 

35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 

Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

                            (ada Hakam ialah juru pendamai). 

III. Penyelesaian Lewat Litigasi. 

      Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah 

tidak beritkad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi 

kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta 

kekayaan ian yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau 

mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak 

diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka 

diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan 

Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam 

dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan 

ekonomi syariah. 

 

Wallahu a’lam     Pekanbaru, 31- Maret 2017 

 

Andi M Akil 


