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RINGKASAN 

 

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalmi kemajuan yang sangat pesat dan 

mengadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus 

bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih 

variatif serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, 

konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syaraiah untuk senantiasa aktif dan 

kreatif dalam memberikan respons terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara 

kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi 

pruduk yang diaksanakan oleh praktisi, dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif 

mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun 

dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung 

kebutuhan industri modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. 

Hybrid contracts sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih muamalah. Para ulama 

klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini berdasarkan dalil-dalil syara’ dan ijtihad yang 

sahih. Namun, dalam kajian fikih muamalah di pesantren bahkan di perguruan tinggi Islam, isu 

ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realitas bisnis di 

masyarakat. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep 

dan topik hybrid contracts kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak 

terelakkan. Sejumlah buku dan karya ilmiah pun bermunculan membahas dan merumuskan teori 

al-‘ukud, al-murakabah (hybrid contracs) ini, terutama karya-karya ilmiah dari Timur Tengah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apa dasar hukum Hybrid 

Contract dalam menciptakan produk perbankan syariah dan untuk mengkaji, bagaimana bentuk 

pengembangan Hybrid Contract dalam menciptakan produk perbankan syariah dan bagaimana 

mendesain akad Hybrid Contract yang tepat untuk kegiatan pembiayaan di Bank Syariah. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, mengkaji bahan-bahan 

hukum primer, sekunder dan tesier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum Hybrid Contract (al-‘ukud, al-

murakabah) adalah Al-Qur’an, Assunah dan Fatwa-Fatwa para Ulama, untuk memudahkan 

memahami Hybrid Contract  praktisi perbankan harus memahami kebutuhan para nasabah Bank 

syariah, dan untuk mengembangkan Hybrid Contract Bank Syariah harus memahami, dan 

menganalisis hukum-hukum yang berkaitan dengan penggabungan kontrak dalam satu transaksi 

berdasarkan pendapat para ahli. 

 

Kata kunci: Hybrid Contract, Perbankan Syariah 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan  

Ketidak sempurnaan pasar menyebabkan tingginya biaya-biaya yang terkait 

dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi1. 

Hal ini mendorong berkembanganya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar 

keuangan, dan lembaga internmediasi keuangan. Masing-masing fungsi sistem 

keuangan tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur 

akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi. 

Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. 

Sistem keuangan memengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara 

memengeruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merelokasi 

tabungan ke dalamberbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik 

investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi. 

Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, 

semakin besar kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi2. 

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani 

antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan 

danan melalui produk dan jasa keungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syar’i adalah prinsip 

yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur’an dan sunah. Dalam konteks Indonesia, 

prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan 

keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah 

didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syariah dan prinsip tabi’i3. 

Di antara prinsip-prinsip syari’i dalam sistem keuangan yaitu: 

                                                             
1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Kencana, Depok, 2009, hlm. 16 
2 Ibid 
3 Mohammad Obaidullah, Islamic Financial Services, (Studi Arabia, Islamic Economics Research Centre, 
2005), hlm. 10, dalam bukunya Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Kencana, Depok, 
2009, hlm. 18 
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1. Kebebasan bertransaksi namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak 

ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, 

transaksi tidak bolah dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, 

organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya. 

2. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi, gharar yaitu ketidak pastian, penipuan, 

dan riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil 

atau tidak sah. 

3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. 

4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan 

akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. 

5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak 

ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan 

hak atau pilihan. 

6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan 

solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). 

7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan 

manusia. 

8. Mengimplementasikan zakat4. 

 

 Adapun prinsip-prinsip tabi’i adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui 

interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti 

manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen cash flow, 

manajemen risiko dan lainnya5. 

Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi 

dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar’i yang diambil dari Al-

Qur’an dan sunah, kedua prinsip-prinsip tabi’i yang merupakan hasil interpretasi 

akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, 

keuangan, bisnis, dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan6. Sistem 

keuangan syariah merupakan aliran sistem keuangan yang didasarkan pada etika 

Islam. Sistem keuangan syariah tidak sekedar meperhitungkan aspek return 

(keuntungan) dan risiko, namun juga ikut mempertimbangkan nilai-nilai Islam di 

dalamnya. 

Jika kita berbicara tentang nilai dan aHlak dalam ekonomi dan mua’malah 

Islam, maka tampak secara jelas di hadapan kita empat nilai utama, yaitu: 

Rabbaniyyah (ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan. Nilai-nilai ini 

                                                             
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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mengambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan 

dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak 

jelas pada sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam7. 

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syari’at Islam dan 

keunikan peradaban Islam. Atas Dasar itu, kita meyatakan dengan penuh 

kepercayaan dan ketenangan, bahwa eknomi Islam berbeda dengan yang lainnya. 

Ia adalah “ekonomi pertengahan”. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini 

memiliki cabang, buah, dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah 

Islamiah di bidang harta berupa produksi konsumsi, sirkulasi dan distribusi. 

Semua itu dibentuk dengan nilai-nilai tersebut, sebagai cerminan darinya ataupun 

penegasan baginya. Jika tidak demikian, maka ke-Islam-an itu hanya sekadar 

simbol dan pengakuan8. 

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari 

hubungan satu sama lain salah satu bentuk hubungan yang diciptakan adalah 

perjanjian. Perjanjian (akad) itu bisa dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk 

tidak tertulis. Perjanjian (akad) itu bisa berupa perjanjian jual-beli di pasar, di 

perbankan, kantor, atau di mana pun. Perjanjian dianggap sebagai sarana hukum 

terpenting yang dikembangkan untuk menjamin keamanan dan kestabilan 

masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis9. Oleh karena itu, setiap Muslim 

yang terlibat dengan perjanjian diwajibkan memahaminya. Kondisi tersebut 

semakin menunjukkan urgensi syariah (Islam) untuk tumbuh dan berkembang di 

Indonesia dan mancanegara. Pelembagaan ekonomi syariah itu terwujud dalam 

bentuk bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi 

syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah (BMT), dan 

lembaga lainnya. Hubungan konsumen (nasabah) dengan lembaga-lembaga 

dimaksud, ditandai dengan adanya perjanjian (kontrak/akad)10. Jika lembaga 

                                                             
7 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Pres, Jakarta, 2001, hlm. 23. 
8 Ibid 
9 Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 169 
10 Ibid  
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dimaksud beroperasi berdasar pada prinsip syariah, maka perjanjian yang dibuat 

juga harus memenuhi unsur-unsur akad (perjanjian) syariah11. 

Akad mengikat kedua pihak dan tidak mengizinkan bahwa salah satu dari 

mereka menggambarkan dari komitme yang dibuat di dalamnya atau menghapus 

sesuatu dari dalamnya atau membuat beberapa perubahan apapun di dalamnya, 

kecuali jika terdapat persetujuan di antara kedua pihak. Akad sama mengikatnya 

seperti hukum bagi pihak-pihak dan juga harus dihormati. Hukum adat Mesir 

menyatakan: “Akad adalah hukum bagi pihak-pihak dan tidak bisa dirusak 

maupun dimodifikasi, kecuali dengan persetujuan dari dua pihak atau dengan 

alasan-alasan yang diizinkan dalam hukum”.12 

Dengan demikian, kita melihat bahwa pernyataan dalam akad seharusnya 

diimplementasikan; jika ini adalah pernyataan yang tidak spesifik dalam akad 

mengenai sesuatu, kemudian dalam hukum diaplikasikan. Ini juga terdapat dalam 

aturan hukum Perancis yang menyatakan bahwa “persetujuan yang disimpulkan 

secara legal adalah seperti hukum dengan menghargai siapa yang memasukinya”. 

Ini membuatnya jelas bahwa hukum tidak boleh ada campur tangan antara dua 

pihak. Jika akadnya benar dan sah, tidak boleh ada modifikasi, penambahan atau 

penghapusan segala sesuatu di dalamnya kecuali untuk alasan-alasan yang 

diizinkan oleh hukum. Yang berat dan penting dalam permasalahan ini adalah 

akad, detail, dan kondisinya. Pihak tidak dapat membuat perubahan dalam 

penuntutan akad atau menghancurkannya, kecuali dikabulkan oleh pihak lainnya. 

Hakim tidak dapat campur tangan, kecuali dalam kasus yang dipertimbangkan 

dengan syariah Islam13. 

Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan 

ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan 

keadilan sosial, baik lahir maupun batin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan 

pembangunan bagi masyarakat. Dengan meminjam pendapat di atas, maka fungsi 

hukum perjanjian syariah adalah sebagai alat ketertiban dalam transaksi syariah. 

                                                             
11 Ibid  
12 Veitzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law In Business Dari Teori ke Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 
2011, hlm. 29 
13 Ibid 
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Dalam perjanjian Islam ini, konsekuensinya tidak hanya duniawi saja tetapi juga 

ukhrowi (akhirat). Artinya pihak yang menciderai janji (wanprestasi) juga akan 

dimintai pertanggungjawabannya di akhirat14. 

  Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalmi kemajuan yang 

sangat pesat dan mengadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan 

lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan 

menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang 

memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan 

syariah dan akademisi bidang keuangan syaraiah untuk senantiasa aktif dan kreatif 

dalam memberikan respons terhadap perkembangan tersebut15. 

Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator 

membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi pruduk yang diaksanakan oleh 

praktisi, dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa 

yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut 

memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi 

mendukung kebutuhan industri modern dan benar-benar tidak menyimpang dari 

prinsip-prinsip syariah. 

Akad dalam bahasa arab berarti “seri atau simpul yang mengikat dua pihak 

bersamaan”. Akad adalah pernyataan yang dibuat melalui penawaran dan 

penerimaan pada saat yang sama. Hukum Islam yang dikembangkan melalui akad 

karya jurists Islam, berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam alqur’an 

dan bimbingan dari Nabi Muhammad. Ada banyak ayat dalam al-Qu’an, yang 

menyebut sejumlah akad, dan berbagai aplikasi di bagian yang mempunyai 

hubungan akad. Ini termasuk berbagai akad komersial seperti penjualan, upah, 

jaminan, keamanan dan deposito16. 

Pertimbangan dalam akad Islam dapat terdiri dari uang, barang atau jasa. 

Harus sesuatu yang mampu diberikan atau dalam hal pelayanan. Inilah hukum 

manfaat yang diterima oleh satu orang dan biaya yang dikenakan pada orang lain. 

                                                             
14 Ibid 
15 Muhamad, Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 245 
16 Viethzal Rivai, Loc. Cit., hlm. 40. 
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Pihak-pihak yang terikat ke dalam akad harus kompeten untuk membuat akad 

secara hukum dan harus memiliki kapasitas untuk membuat akad. Dalam hukum 

Islam, orang secara kapasitas terlibat hukum dapat berakad harus dicapai terlebih 

dahulu melalui kematangan fisik dan intelektual sebanding dengan usia. Kapasitas 

hukum penuh, jika orang, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai masa 

pubertas fisik dan menikmati ssuatu atau memiliki kebijaksanaan dalam hal 

membuat kepuasan. Islam tidak mengizinkan anak masuk ke dalam perjanjian 

yang menguntungkan tetapi dengan persetujuan dari wali. 

Pokok akad harus sah secara hukum. Islam tidak menegakkan hukum akad 

dari kegiatan ilegal dan yang tidak diperbolehkan di bawah Syariah Islam. Dengan 

kata lain, tujuan akad harus menjadi hukum dari segi Syariah Islam. Beberapa 

akad yang sangat dilarang di bawah hukum Islam tercantum di bawah ini17: 

a) Akad dalam pelanggaran terhadap larangan riba 

b) Akad melanggar larangan dari yang tidak diperbolehkan 

c) Akad melanggar larangan dari gharar dan maysir 

Akad uniletaral adalah bentuk akad yang dibuat oleh pihak pertama dengan 

tujuan dan harapan bahwa pihak lain dalam akad akan menerimanya. Dengan 

perkataan lain, sebuah akad unilateral hanya mengikat satu orang yang membuat 

akad itu sampai akad itu diterima oleh pihak lain, dan ketika akad itu diterima, 

masing-masing pihak sama-sama terikat dalam akad18. 

Akad bilateral menuntut paling sedikit dua pihak, yaitu pihak pertama 

membuat penawaran dan pihak yang lain harus menerima. kesepakatan masing-

masing pihak harus dinyatakan yang berkaitan pada tujuan yang sama. 

Akad quasi secara nature bukan sebuah akad. Meskipun, implikasi yang 

ditimbulkan memiliki kewajiban yang sama dengan akad. Akad quasi adalah 

kewajiban, yang tidak dibuat dari persetujuan tidak tertulis19. 

Akad yang sah didefinisikan sebagai sebuah akad yang secara esensi 

mengacu pada prinsip Islam dan secara substansi memiliki kekuatan hukum. 

                                                             
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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Dengan perkataan lain, akad sah mengikat pihak dalam akad secara seimbang. 

Akad bisa sah, jika memiliki 3 kondisi seperti di bawah ini: 

1) Semua elemen yang diwajibkan oleh hukum harus lengkap 

2) Tambahan kondisi harus dipenuhi 

3) tujuan dari akad dan isinya harus sesuai dengan prinsip Islam20. 

Akad yang tidak sah adalah persetujuan yang benar dan adil secara substansi, 

tetapi tidak benar dalam penjelasan. substansi dari akad mengacu ke penawaran, 

penerimaan, dan tujuannya. Akad yang tidak sah, memiliki elemen yang esensi 

tetapi tidak memenuhi semua kondisi yang dibutuhkan21. 

Akad yang dibatalkan adalah akad yang substansi dan penjelasan tidak sesuai 

dengan Islam. Dengan perkataan lain, elemen yang penting dan kondisi yang 

penting melawan hukum Islam. Dalam peradilan Islam pendapat bahwa sesuatu 

dilarang oleh Islam, tidak diperdagangkan dan tidak bisa menjadi objek dalam 

akad. 

Perjanjian ini tanpa ada cacat, baik dalam hal substansi maupun penjelasan. 

Akad lazim bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori dan didasarkan pada 

konsekuensi legal. 

1) Irrevocable Contracts (Akad yang tidak bisa dibatalkan). Akad ini yakni 

setiap pihak tidak punya hak untuk membatalkan setiap bagian Akad jika 

akad ini dibuat oleh kedua pihak. 

2) Revocable Contract. Berdasarkan akad yang dapat dibatalkan, ada hak 

untuk membatalkan akad yang ada. Ada dua alasan dimana akad menjadi 

tidak mengikat. Petama, ada nature dari akad. Nature dari akad 

mengizinkan ketidak bergantungan kedua pihak seperti wakalah (agensi) 

partnership.22  

Akad Nafidh adalah akad yang tidak memasukan hak pada pihak ketiga. Akad 

ini tidak diijinkan terlambat dan haru memberikan dampak segera. 

Akad Mawaquf adalah akad yang secara substansi dan penjelasan adalah sah, 

tetapi dalam menjalankan ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad. Akad 

                                                             
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
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mawquf sebagai penjualan adalah tidak bergantung seperti akad fuduli. Fudili 

berarti seorang yang membuat pelepasan properti tanpa memperhatikan apakah 

pemiliknya menaati Syariah Islam.23 

Hybrid contracts sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih 

muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini 

berdasarkan dalil-dalil syara’ dan ijtihad yang sahih. Namun, dalam kajian fikih 

muamalah di pesantren bahkan di perguruan tinggi Islam, isu ini kurang banyak 

dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realitas bisnis di masyarakat. 

Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep 

dan topik hybrid contracts kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep 

yang tak terelakkan. Sejumlah buku dan karya ilmiah pun bermunculan membahas 

dan merumuskan teori al-‘ukud al’mukkabah (hybrid contracs) ini, tertama karya-

karya ilmiah dari Timur Tengah24. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu: 

1. Apa dasar hukum Hybrid Contract dalam menciptakan produk perbankan 

syariah? 

2. Bagaimana model pengembangan Hybrid Contract dalam menciptakan 

produk perbankan syariah? 

3. Bagaimana mendesain akad Hybrid Contract yang tepat untuk kegiatan 

pembiayaan di Bank Syariah? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Khusus 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa dasar hukum Hybrid Contract 

dalam menciptakan produk perbankan syariah. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk pengembangan 

Hybrid Contract dalam menciptakan produk perbankan syariah. 

                                                             
23 ibid 
24 Ibid 
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3. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana mendesain akad Hybrid 

Contract yang tepat untuk kegiatan pembiayaan di Bank Syariah. 

Adapun manfaat khusus penelitian ini adalah secara teoritik 

penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan dan 

pengetahuan mengenai dunia bisnis dan perusahaan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang 

berkaitan dengan pengembangan Hybrid Contract dalam menciptakan produk 

perbankan syariah. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi dunia usaha agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan dunia 

bisnis dan perusahaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan Hybrid Contract dalam menciptakan produk perbankan 

syariah. 

 

1.4. Urgensi (keutamaan) 

Adapun beberapa keutamaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah mampu menghasilkan model pengembangan Hybrid Contract dalam 

menciptakan produk perbankan syariah dan mendesain Hybrid Contract yang 

tepat untuk kegiatan bisnis yang diperbankan syariah. 

 

1.5. Temuan/Inovasi dan Rekayasa Sosial yang ditargetkan 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan temuan dan 

rekayasa sosial tentang model pengembangan Hybrid Contract dalam 

menciptakan produk perbankan syariah. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Definisi Kontrak/Akad Dalam Hukum Islam 

Akad atau dalam bahasa Arab ‘aqad artinya ikatan atau janji 

(‘ahdun). Menurut Wahbah al-Juhaili25, akad adalah ikatan antar dua perkara, 

baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi 

maupun dari dua segi. 

Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau 

perjanjian, sebagaimana ulama mazhab dari kalangan Syari’iyah, Malikiyah, 

dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. 

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas 

perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan26. 

Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia 

dengan istilah “perjanjian”. Kata akad berasal dari kata Al’aqd yang berarti 

mengikat, menyambung atau menghubungkan, juga bisa bermakna afirmasi 

atau pengdukuhan. Adapun secara terminologi, ulama fikih memberikan dua 

makna; makna khusus dan makna umum. Adapun akad dalam arti khusus 

adalah pernyataan dari dua pihak atau lebih (ijab dan qabul) yang 

menghasilkan hukum syari’i yang melazimkan salah satu pihak atau kedua 

belah pihak. Sedangkan akad dalam arti umum adalah tindakan atau kehendak 

sepihak yang melahirkan hokum syar’i yang melazimkan dirinya. Dengan 

demikian dapat diartikan27: 

Pertama; kontrak /akad berasal dari kata “akad dalam bahasa arab, 

yang berarti “mengikat dengan kuat”, sebagaimana mengikat dengan tali. 

Dalam istilah lain, orang Arab menggunakan kata ini untuk menunjukkan 

“sangat percaya” atau “bersungguh-sungguh”. Sehingga kata akad membawa 

maksud pada “perjanjian” dan “penepatan terhadap janji tersebut”. 

Sebagaimana penjelasan Al Zajjaj terhadap kandungan Surah Al-Maidah 

                                                             
25 Wahbah Al-Juhaili, Al-Islami wa Adhilatuh, Jilid 4, Dar Al-Fikr, Damsik, 1989, hlm. 80, dalam bukunya 
Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 73.  
26 Ibnu Taimiya, Nazhariyah Al-‘Aqd, Dar Al-Fikir, Beirut, hlm. 8. dalam bukunya Muhamad Asro dan 
Muhamad Kholid, Ibid. 
27 Muhammad, Op. Cit, hlm. 156 
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ayatd 1 “Allah menyuruh orang-orang beriman agar menunaikan kewajiban 

yang dipertanggungjawabkan atas mereka, serta memastikan bahwa 

akad/perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama (Islam)”. 

Kedua penggunaan perkataan kontrak dalam istilah Hukum Islam 

membawa maksud perjanjian antara dua belah pihak dalam keadaan yang 

diterima oleh undang-undang, memberikan tanggungjawab dan mengikat. 

menurut Muhammad Godri Basha28, kontrak berarti “kesepakatan yang 

sepadan antara satu tawaran yang positif oleh salah satu pihak dengan 

persetujuan oleh salah satu pihak yang lain, dan kesepakatan ini memiliki 

tanggung jawab terhadap bagian dari akad”. 

 

3.2. Definisi akad dalam undang-undang modern. 

Sebagian ahli undang-undang sipil mendefinisikan akad sebagai 

“perjanjian antara dua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang 

mempunyai pertanggungjawaban secara perundangan yang sama dari 

permulaan, pemindahan, modifikasi atau mengakhiri komitmen”29. Jika akad 

diadaptasi dalam hokum jual beli, “menjual” adalah perbuatan memindahkan 

hak milik atas sesuatu ataupun keuangan dengan imbalan uang. 

Membedakan kontrak, disposisi dan komitmen. Untuk membedakan 

ketiga hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Disposisi umum, sedangkan kontrak adalah bagian dari disposisi itu 

sendiri, bisa disebutkan bahwa setiap kontrak adalah disposisi, tetapi 

bukan setiap disposisi merupakan kontrak. 

b. Disposisi bisa menjadi komitmen, bisa juga tidak. Disposisi bisa disebut 

lebih umum daripada komitmen30. 

 

 

 

3.3. Rukun Akad 

                                                             
28 Ibid 
29 ibid 
30 Ibid 
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Rukun adalah komponen pokok dari sesuatu, rukun akad adalah 

esensi dari suatu akad. Tanpanya, akad tersebut belumlah dianggap ada31. 

Secara umum dalam suatu akad ada tiga; pertama, sighah, yaitu pernyataan 

ijab dan Kabul dari kedua belah pihak, kedua, mahal al’aqd atau objek akad 

dan ketiga, aqidan atau pihak-pihak yang melakukan akad32. 

a. Sighah 

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari suatu pihak 

untuk melahirkan suatu tindakan hokum yang dimaksud. Sedangkan Kabul 

adalah pernyataan kehendak yang mengindikasikan persetujuan terhadap 

ijab dalam waktu yang simultan atau serentak. Terlaksananya ijab dan 

Kabul ini menunjukkan terjadinya suatu akad pada hakikatnya, suatu akad 

itu dipicu oleh kehendak, pilihan dan atau kerelaan diri sendiri. Namun 

unsur-unsur yang demikian letaknya di hati, maka dijadikanlah ijab kabul 

sebagai penerjemah bahasa hati33. 

Pertanyaan selanjutnya adalahd, haruskah lisan yang menjadi patokan 

dalam ijab Kabul? Atau cukup dengan bahasa tubuh? Ada tiga pendapat 

ulama dalam menjawab pertanyaan ini. 

1) Harus dengan bahasa lisand kecuali dalam kondisi tertentu seperti bisu, 

dan tidak cukup hanya dengan bahasa tubuh dan perilaku, karena pada 

dasarnya hal itu tidak menunjukkan apa-apa. 

2) Perilaku bisa menggantikan posisi bahasa lisan, jika disertasi indicator 

yang menunjukkan pada makna yang dimaksud. 

3) Akad terlaksana dengan segala sesuatu yang dapat dipahami untuk 

menyampaikan makna yang dimaksud, atau segala sesuatu yang sudah 

menjadi adat kebiasaan yang berlaku, baik bahasa lisan atau perilaku34. 

 

Dalam sighah harus selaras antara ijab dan kabulnya. Apabila suatu 

pihak menawarkand (ijab) benda A dengan harga seratus rupiah, pihak lain 

harus menerima (Kabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus 

rupiahd pula, bukan dengan benda B yang harganya seratus lima puluh 

rupiah. Dalam sighah pula, kedua belah pihak harus jelas menyatakan 

                                                             
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
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penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima 

tawarannya (transparansi), kahus harus langsung diucapkan setelah ijab 

diucapkan. Ijab dan Kabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa 

adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan 

dijawab dua hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan Kabul juga harus 

dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau 

istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama. 

b. Mahal Al’aqd 

Rukun kedua dari akad adalah Mahal Al’Aqd atau objek akad yaitu 

jasa atau benda-benda yang berharga dan objek akad tersebut tidak 

dilarang oleh syariah. Ulama sepakat bahwa objek akad harus memenuhi 

dua kriteria; terdiri dari objek yang harus menerima segala konsekuensi 

hokum dari akad tersebut dan kriteria kedua adalah bebas dari segala 

bentuk gharar (spekulasi) yang menyebabkan perselisihan dan 

perbedaan35. 

Kepemilikan dari objek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan. 

Objek harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak, beratnya, harganya, 

spesifikasinya, modelnya dan kualitasnya. Dan hendaknya menjadi 

perhatian bahwa dalam hokum Islam, seseorang tidak diperbolehkan untuk 

menjual sesuatu yang bukan miliknya, contohnya menjual burung-burung 

yang masih terbang, atau menjual ikan-ikan yang masih berenang di lautan 

lepas, karena tidak jelas berapa jumlah dan sulit untuk menentukan harga 

pastinya, yang berkibat pada adanya unsur ketidakpastian atau gharar. 

Ketidakpastian atau gharar ini dapat membatalkan akad. 

c. Aqidan 

Rukun ketiga dari akad adalah aqidan atau pihak-pihak yang akan 

melakukan akad. Kriteria pelaku akad adalah ahliyah (kecakapan), 

wilayah (kuasa) dan ridha (kerelaan)36. Ahliyah (kecakapan) memiliki dua 

kriteria yaitu adhliyatul wujub dan ahliyatul ada’; ahliyatul wujub adalah 

                                                             
35 Ibid  
36 Ibid 



 
 

14 
 

kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, adapun ahliyatul 

ada’ adalah saat perkataan sesorang danperbuatannya dianggap sah secara 

hukum syariah. Ahliyah ini terbagi menjadi dua; sempurna dan tidak 

sempurna. Periode sempurna adalah bagi mereka yang sudah baligh dan 

tidak lagi terbatasi untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak. 

Adapun tidak sempurna adalah mereka yang sudah tamyiz tapi belum 

mencapai baligh, atau karena hal lain yang menyebabkan daya akalnya 

tidak sempurna, seperti idiot. Jika tidak memunyai ahliyah maupun 

wilayah, maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Adapun saat 

transaksi dilakukan oleh orang yang memunyai kelayakan namun tidak 

memunyai kuasa, seperti menjual milik orang lain, maka keabsahannya 

tergantung kepada izin pemilik barang37. 

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah 

sah apabila tidak mengandung unsur rida. Ada beberapa hal yang dapat 

menghilangkan rida yaitu ikrah (pemaksaan), mabuk, hazl (terucap di luar 

keinginannya), ghalath (keliru), tadlis (menyembunyikan aib) dan ghabn 

(penipuan)38. 

 

3.4. Macam-Macam Akad dan Batalnya Akad 

1. Macam-Macam Akad 

Dilihat dari sifatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu akad 

bersyarat dan akad tanpa syarat39. Akad bersyarat adalah perikatan yang 

terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. 

Apabila peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, akad batal dengan 

sendirinya. Adapun akad tanpa syarat adalah perikaatan yang 

dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab qabulnya pada persyaratan 

tertentu. 

Akad bersyarat atau akad ghair munjiz terdiri atas tiga macam, yaitu40: 

                                                             
37 Ibid 
38 ibid 
39 Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, Op. Cit, hlm. 81 
40 Ibid  
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a. Ta’liq syarat, yakni mengaitkan satu perkara pada perkara yang 

lain, misalnya saya akan membeli tanah kamu apabila kamu mau 

pergi ke Baitullah; 

b. Taqyid syarat, yakni pertautan antara perkara yang satu dengan 

yang lain, tetapi tidak lazim untuk dilaksanakan. Misalnya, saya 

membeli pesawat televise di jalan ABC Bandung dengan 

menetapkan syarat pihak took menanggung ongskos kirimnya. Hal 

itu tidak selamanya dapat dilakukan secara mutlak karena pihak 

pembeli dapat saja membawanya sendiri danpihak penjual tidak 

mengganti ongkosnya; 

c. Syarat idhafah, yakni menyandarkan pada suatu masa yang akan 

datan atau idhafah mustaqbal, yaitu melambatkan pelaksanaan akad 

dengan cara menggantungkannya pada sesuatu yang akan terjadi 

pada masa yang akan dating. Misalnya saya akan mengangkat 

kamu sebagai karyawan tetap pada tahun yang akan datang.41 

2. Batalnya Akad 

Batalnya suatu akad disebabkan oleh hal-hal berikut ini42: 

a. Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkan; 

b. Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak; 

c. Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad; 

d. Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat; 

e. Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan 

ketentuan yang berlaku; 

f. Barang yang telah diakadkan mengalami kerusakan dan masih 

dalam garansi (khiyar) 

g. Karena ada paksaan, penipuan, dan khilafah; 

h. Habis masa kontrak maka akad batal dengan sendirinya atau 

hapus43 

 

                                                             
41 Ibid 
42 Ibid 
43 Ibid 
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3.5. Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah 

Dilihat dari segi ada atau tidak adanya konpensasi, akad dibagi 

menjadi dua bagian, yakni akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah44. 

1. Akad Tabarru’ 

Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini 

pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan 

komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk 

berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata “birr” dalam bahasa Arab, 

yang artinya kebaikan). dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan 

tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. 

Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. 

Namun, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada 

counter port-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang 

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Walaupun 

demikian, ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. 

Contoh akad-akad tabarru’ adalah qord, rahn, hiwalah, wakalah, kafatain, 

wadi’ah, hibah, waaf, shadaqoh, dan hadiah45. 

2. Akad Tidjarah 

Akad tijarah/mu’awadh (dcompensational contract) adalah segala macam 

perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini 

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. 

Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa-

menyewakan. 

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah 

dibagi menjadi dua kelompok umum, yaitu: 

1. Natural Uncerdtainty Contracts; 

2. Natural Certainty Contracts.46 

 

                                                             
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Ibid 
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3.6. Pengertian Hybrid Contract 

Metode pembiayaan langsung yang didasari atas adanya sharing 

(berbagi) keuntungan dan kerugian bertujuan47: 

a. Menyediakan mekanisme yang lebih elastis bagi bank syariah dalam 

menyalurkan berbagai macam pembiayaan yang dapat bersaing dengan 

bank-bank konvensional, dapat menutupi semua kebutuhan proyek 

industri, perdagangan dan jasa serta tidak melanggar syariah Islam. 

Sehingga langkah ini dapat membantu memperluas pengembangan dan 

investasi uang aset yang ada di bank syariah, dan mengurangi 

ketergantungan kepada bank konvensional untuk menginvestasikan modal. 

b. Mengoptimalkan kembali pemahaman hakiki akan peran inti bank dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui upaya pengelolaan aset milik 

nasabah dan menghasilkan nilai berlipat yang bersumber dari peran 

aktifnya dalam menyediakan kemampuan dan pengalaman yang mampu 

mempelajari, menilai dan memilih investasi mana yang lebih ideal. 

c. Mengarahkan secara bertahap sistem pembiayaan dalam murabahah (yang 

aslinya akad jual beli), menjadi praktik pembiayaan konsumtif  melalui 

perusahaan perdagangan khusus yang didirikan oleh bank bersama para 

pelaku bisnis dengan menggunakan sistem pembiayaan musyarakah 

(berbagi untung dan rugi). Dengan begitu, bank dapat membangun 

struktur-struktur unggul dan memiliki organisasi kuat yang dapat 

melaksanakan kegiatan perdagangannya tanpa perlu membebani bank 

untuk melakukan aktivitas sebagai mediator dagang, sementara ia tak 

memiliki pengalaman dan kelayakan yang cukup untuk melaksanakan 

tugas seperti ini secara efektif. 

 

Penggunaan mekanisme ini diperlukan karena motif-motif sebagai 

berikut:48 

                                                             
47 Lintas Media, Sains Daloam Perspektif Islam, Jakarta, 2017, hlm. 158 
48 Ibid 
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a. Untuk menghindari risiko yang ada kegiatan musyarakah biasa. Karena, 

berbagai jenis musyarakah yang ada di dalam fikih tidak lepas dari risiko. 

b. Banyaknya masalah yang timbul dalam interaksi nasabah peserta 

musyarakah, khususnya yang berhubungan dengan menjaga amanat, 

kualitas pekerjaan, penghitungan keuntungan, dan cara menggunakan uang 

bersama. 

Di sektor industri, kegiatan musyarakah menghadapi banyak 

problem yang besar, berupa risiko tinggi bahwa seorang nasabah daat 

menggunakan modal musyarakah untuk memperbesar dan mengembangkan 

pabrik ketimbang mengaktifkannya. Ia cenderung membeli alat-alat dan 

perlengkapan baru ketimban mengoptimalkan yang ada sehingga berpengaruh 

pada cepat atau lambatnya proyek, yang berakibat pada keterlambatan dalam 

mendapatkan keuntungan. Terkadang, nasabah juga tidak membayarkan 

kewajibannya pada waktu yang tepat, belum lagi masalah lemahnya nilai-

nilai Islam dalam interaksi antar sesama. 

Abidin Ahmad Salamah49 menyebutkan beberapa kondisi riil yang 

menggambarkan praktik pelaksanakan musyarakah di beberapa bank syariah 

di Sudan. Setelah mengkaji, ia menyimpulkan bahwa nasabah lebih 

mementingkan bagaimana menggunakan uang musyarakah untuk 

kepentingan pribadi, tidak mau membayar kewajiban tepat pada waktunya. 

Selain itu, nasabah juga kadang memanipulasi harga-harga barang untu 

kepentingan pribadinya. Ada lagi problem lain yang melanda pabrik, yaitu 

problem yang bersumber dari tidak adanya kontrol terhadap pabrik, yaitu 

problem yang bersumber dari tidak adanya kontrol terhadap pabrik. 

Kemudian Abidin berkata, “Dari kajian terhadap dua kondisi ini, ditemukan 

bahwa kebanyakan problem sektor industri adalah bersumber dari faktor 

eksternal dan kurangnya analisis dalam memprediksi besar kecilnya 

musyarakah. 

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan 

keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, 

                                                             
49 Ibid 
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adalah pengembangan hybrid contract (multi akad). Bentuk akad tunggal 

sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode 

hybrid contracy seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. 

Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, 

kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan50. Cuma 

masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama 

mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam 

satu transaksi akad (two in one). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan 

salah, sehingga menyempitkan pengembangan pruduk bank syariah. Padahal 

syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas51. 

Harus dipahami, bahwa larang two in one hanya terbatas dalam dua 

kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Yang terkait 

dengan itu. Two in one tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak 

relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir 

syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama 

tentang akad two in one dan al-ukud al-murakkabah, agar pemahaman 

terhadap desain kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak 

kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan 

kalangkaan literatur yang sampai kepada kita52. 

Memang ada tiga buha hadis Nabi SAW yang menunjukkan larang 

penggunaan hybrid contract. Ketiga hadis itu berisi tiga larang, pertama 

larangan bay dan salaf, larangn bai’ataini fi bai’atin, dan larangan 

shafqataini fi shafqatin. Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan 

para konsultan dan banker syariah tentang larangan two in one. Namun harus 

dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadis 

kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda53.  

Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah 

hybrid contract dengan istilah yang beragam, seperti al-‘uqud al-

                                                             
50 Muhammd, Op. Cit. Hlm. 245 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 
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murakkabah, al-‘uqud al-muta’addidah, al-‘uqud al-mutaqabilah, al-‘uqud 

al-mujtami’ah, dan al-‘ukud al-mukhtalitah. Namun istilah paling populer 

ada dua macam, yaitu al-ukud al-murakkabah dan al-ukud al mujtami’ah54. 

Al-Imrani dalam buku Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah 

mendefiniskan hybrid contract yaitu “kesepakatan dua pihak untuk 

melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual 

beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf 

(penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dst sehingga semua akibat 

hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban 

yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad55. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis normatif, penelitian ini mengkaji/meneliti bahan-bahan hukum baik 

bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, peraturan-peraturan 

yang terkait dengan masalah yang ditiliti dan juga mengkaji bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang 

terkait masalah yang diteliti. 

3.2. Jenis Bahan Hukum. 

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang akan dikaji adalah: 

a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yang menurut Peter Mahmud 

Marzuki56 bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai 

otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Adapaun peraturan 

perundangan-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Al-

Qur’an, Hadis, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Perbankan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian buku-buku teks, jurnal 

ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet. 

c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat 

menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

yang berupa kamus dan ensklopedia. 

 

3.3. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

                                                             
56Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 139. 
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Pendekan ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian57 seperti Al-

Qur’an, hadis, . 

b. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) 

Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan 

bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi 

suatu fakta hukum58. 

c. Pendekatan Analitis (Analitical Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memaknai pada istilah-istilah 

hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti 

memperoleh penelitian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan 

menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-

putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam 

rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan 

dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat 

digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya59. 

 

3.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:  

a. bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian untuk menunjang penelitian ini mengunakan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan kebijakan perbankan dan aturan-

aturan lainnya yaitu: 

1. Al-Qur’an 

2. Hadis  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perbankan  

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia  

                                                             
57Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surbaya, 

2005, hlm. 255. 
58Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Peenelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 187. 
59Ibid. 
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5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 

b. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, 

seperti buku, teks jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, hasil 

laporan penelitian, hasil seminar, hasil lokakarya dan hasil simposium 

yang dilakukan oleh para pakar yang terkait dengan pembahasan 

terhadapat topik dalam penulisan tesis . 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuk dan penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan skunder seperti penjelasan dalam kamus ensiklopedia, dan lain 

sebagainya. 

 

3.5. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum  

Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan kualitas yang 

diinginkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

penelusuran di Perpustakaan, baik Perpustakaan Perguruan Tinggi, 

Perpustakaan Pribadi dan Perpustakaan lainnya, dengan cara membaca dan 

mengcopy bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang 

dihadapi dan dipakai sebagai bahan untuk melakukan analisis sesuai dengan 

isu hukum yang dihadapi. Kemudian bahan hukum yang sudah  diperoleh 

selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari kemudian diambil intisarinya baik 

berupa teori, ide, konsep, usul, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan 

hukum yang terkait. Semua bahan hukum tersebut dicatat dengan 

menggunakan sitem kartu (card system) yaitu kartu penelitian yang berisi 

catatan mengenai hasil penelitian60. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut 

dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Pengolahan bahan hukum didahului dengan mengadakan 

seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan 

hukum primer, bahan hukum skunder, dan banahn hukum tersier. Kemudian 

bahan-bahan hukum tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan 

                                                             
60Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana,Jakarta,2010, hlm 35. 
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digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan 

yang dikemukakan dalam penelitian ini. 

 

3.6. Analisis Bahan Hukum  

Bahan hukum yang terkumpul, kemudian dikatagorikan/ 

dikelompokkan, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik 

mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat 

menemukan makna-asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan. Fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah 

mencari hubungan logis antara bahan hukum tersebut. Dari pencarian ini akan 

diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasi antar prinsip hukum 

denganprinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak 

sesuainya antar peraturan hukum satu dengan peraturan hukum lainnya. 
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3.7.Alur Penelitian dan Indikator Capaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Persiapan Tim dan Inventarisasi 

Kebutuhan Penelitian 

Persiapan Tim 

Pengumpulan Data Sekunder/Kepustakaan 

- Pengumpulan Bahan Hukum Primer 

- Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder 

- Pengumpulan Bahan Hukum Tersier 

- Pengumpulan Bahan Non Hukum 

Pengumpulan 

Bahan Hukum 

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier 

diolah dengan system kartu dan studi 

dokumen 

Pengolahan dan 

Penyajian 

Bahan Hukum 

Semua bahan hukum dianalisis secara  

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

penafsiran hukum untuk dibangun 

argumentasi hukum secara deduktif 

Analisis Bahan 

Hukum 

Terselenggaranya seminar Lap awal hasil 

penelitian 

Penyerahan 

Laporan 

Penelitian 

Penulisan 

Laporan 

Penelitian 

Seminar Lap 

Awal Penelitian 

 

Indikator output: 

-Dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah dalam 

bentuk artikel 

-Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pasar Modal 

 

Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah Hukum 

Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pasar Modal Output 

Penelitian 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hukum Hybrid Contract Dalam Menciptakan Produk Perbankan 

Syariah 

4.1.1. Teori Akad Dalam Fikih  

1. Pengertian  

Akad atau al-’aqd= perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). 

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. 

Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa 

seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila 

tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan 

transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan 

pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah 

terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada 

pihak yang lain (yang menyatakan kabul)61.  

Mustafa Ahmad az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan 

bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu (1) 

tindakan berupa perbuatan dan (2) tindakan rupa perkataan. Tindakan yang berupa 

perkataan pun terbagi dua, utuk yang bersifat akad dari yang tidak bersifat akad. 

Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak 

mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian62.  

Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi 

kepada dua macam. (1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk 

menetapkan/melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya, seperti 

wakaf, hibah, dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan kabul, sekalipun 

tindakan hukum seperti ini, menurut sebagian ulama fikih termasuk akad. Ulama 

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tindakan hukum seperti ini hanya mengikat 

pihak yang melakukan ijab. (2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang 

menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan 

                                                             
61 Muhammad, Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121 
62 Ibid 
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suatu tindakan hukum. seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan 

pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan-tindakan seperti ini berakibat 

timbulnya suatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab 

itu, ulama fikih menetapkan bahwa tindakan seperti yang disebut terakhir ini tidak 

dapat dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapa pun.  

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia di atas, lanjut Mustafa 

Ahmad az-Zarqa, suatu tindakan hukum lebih umum dan akad. Setiap akad 

dikatakan sebagai tindakan hukum dan dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya 

setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad. 

Menurut az-Zarqa, dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan 

secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 

berkeinginan untuk mengikatkan diri Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang 

mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk 

menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. 

Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. Ijab 

adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang 

mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri63.  

Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan 

persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama 

yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu 

akad disebut dengan mujib (pelaku ijab) dari setiap pernyataan kedua yang 

diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut dengan qabil (pelaku kabul); 

tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama tersebut. 

Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan untuk melakukan jual beli 

datangnya dan penjual, maka penjual disebut dengan mujib sedangkan pembeli 

disebut dengan qabil. 

Pernyataan ijab tidak selalu datangnya dari pembeli, melainkan boleh juga 

datangnya dan penjual. Apabila ijab dan kabul tersebut telah  memenuhi syarat, 

sesuai dengan ketentuan syarak, maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak 

yang melakukan ijab dan kabul tersebut dan muncullah segala akibat hukum dari 
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akad yang disepakati tersebut. Dalam kasus jual beli, akibatnya adalah 

berpindahnya pemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak 

menerima harga barang. Dalam akad rahn (jaminan utang atau boreh), misalnya, 

pihak penerima ak untuk menguasai jaminan tersebut sebagai jaminan utang dan 

pihak yang memborehkan barang berkewajiban melunasi utangnya.  Ijab dan 

kabul ini dalam istilah fikih disebut juga dengan sigah al-’aqd 

(Ungkapan/pernyataan akad).  

 

2. Rukun Akad 

Tedapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun akad. 

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri atas: (1) pernyataan 

untuk mengikatkan diri (sigah al-’aqd); (2) pihak-pihak yang berakad; dan (3) 

objek akad. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, 

yaitu sigah al-’aqd, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, 

menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat akad, karena 

menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam 

akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad sudah berada 

luar esensi akad64.  

Sigh al-’aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui 

pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Sigh al-

aqad diwujudkan rnelalui ijab dan kabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan kabul 

ini ulama fikih mensyaratkan: (a) tujuan pernyataan i itu jelas, sehingga dapat 

dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu 

sendiri berbeda dalam sasaran hukumnya; (b) antara ijab dan kabul terdapat 

kesesuaian; dan (c) pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak 

masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.  

Ijab dan kabul ini dapat berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. 

Dalam akad jual beli, misalnya, pernyataan ijab diungkapkan dengan perkataan, 

“Saya jual buku ini dengan harga Rp 5.000,” dan pihak lainya menyatakan kabul 

dengan perkataan “Saya beli buku itu dengan harga Rp5.000.” Pernyataan ijab dan 

                                                             
64 Ibid 
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kabul melalui tulisan juga demikian, dan harus memenuhi ketiga syarat yang 

dikemukakan di atas. Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad 

melalui tulisan ini, ulama membuat suatu kaidah fikih yang menyatakan bahwa 

“Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”, Artinya, pemyataan yang jelas yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan 

langsung melalui lisan.  

Pernyataan ijab dan kabul melalui perbuatan adalah melakukan suatu 

perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Misalnya, di 

pasar swalayan, seseorang mengambil barang tertentu  dan membayar harganya ke 

kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Perbuatan seperti 

ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak (pembeli dan penjual) untuk 

melakukan akad jual beli. Jual beli seperti ini di dalam fikih disebut dengan 

bai’al-mu’atah (jual beli dengan saling memberi). Ulama Mazhab Syafi’i dalam 

kaul kadim (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini karena 

menurut mereka kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan 

secara jelas melalui perkataan dalam ijab dan kabul. Akan tetapi, jumhur ulama 

fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi’i generasi belakangan, seperti Imam an-

Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah 

menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam. 

Pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui perbuatan dapat 

juga terjadi dalam bentuk lain dari yang di atas. Misalnya, seorang pedagang (A) 

meninggalkan dagangannya di depan pedagang lain (B), karena dia pergi untuk 

suatu keperluan. Pedagang lain ini (B) diam saja ketika pedagang (A) tersebut 

meninggalkan dagangannya di hadapannya. Perbuatan seperti ini pun, menurut 

ulama fikih telah menunjukkan suatu perbuatan untuk melakukan suatu akad, 

yaitu akad al-wadi’ah (titipan barang). Oleh sebab itu, pedagang yang dititipi 

barang (B) melalui tindakan itu berkewajiban untuk memelihara barang dagangan 

tersebut sampai pemiliknya (A) kembali. Apabila terjadi suatu kelalaian dalam 

memelihara barang tersebut dan pedagang yang dititipi, maka Ia bertanggung 

jawab atas kelalaiannya itu. Pemyataan kehendak melalui perbuatan seperti ini, 
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disebut ulama fikih dengan pernyataan kehendak melalui lisan al-hal (indikasi 

yang mengacu kepada suatu perbuatan). 

Selanjutnya, suatu akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang 

menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Misalnya, 

isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak dapat menulis. Dalam kaitan 

ini, ulama fikih juga membuat suatu kaidah,  yaitu “Isyarat yang jelas dari orang 

bisu sama dengan penjelasan dengan lisan”. Artinya, jika orang dapat memberikan 

isyarat yang sudah menjadi kebiasaan baginya, dan isyarat itu menunjukkan 

kehendaknya untuk melakukan suatu akad, maka isyarat itu sama posisinya 

dengan penjelasan melalui lisan orang yang dapat berbicara secara langsung.  

Bedasarkan penjelasan di atas, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu akad 

telah sempurna apabila ijab dan kabul telah memenuhi syarat. Akan tetapi, ada 

juga akad-akad tertentu yang baru bersifat sepurna apabila telah dilakukan serah 

terima objek akad; tidak cukup hanya dengan ijab dan kabul saja. Akad seperti ini 

disebut dengan al’ uqud al-‘ainiyyah. Akad seperti ini ada lima macam, yaitu 

hibah, ‘ariah (pinjam-meminjam), al-wadi’ah, qirad (perserikatan dalam modal, 

mudarabah), dan rahn (jaminan/boreh). Untuk akad-akad seperti ini, menurut 

ulama fikih, disyaratkan bahwa barang itu harus diserahkan kepada pihak yang 

berhak dan dikuasai sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: “Suatu 

transaksi yang sifatnya tolong-menolong tidak sempurna kecuali apabila objek 

transaksi telah diserahkan dan dikuasai oleh pihak yang menerimanya.” Semata-

mata ijab dan kabul kelima macam akad di atas belum menimbulkan akibat 

hukum apa pun. 

 

3. Syarat Umum Suatu Akad  

Ulama fikih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh 

suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Akad 

jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, sedang akad al-wadi’ah, hibah, dan 
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ijarah (sewa-menyewa) demikian juga. Syarat-syarat umum suatu akad adalah 

sebagai berikut65: 

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum (mukalaf) 

atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum 

cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab 

itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum 

mumayiz secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi, jika dilakukan oleh 

wali mereka, dan sifat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagi 

orang yang diam punya, maka akad itu hukumnya sah.  

b. Objek akad itu diakui oleh syarak. Untuk objek akad ini disyaratkan pula: 

(a) berbentuk harta, (b) dimiliki oleh seseorang, dan (c) bernilai harta 

menurut syarak. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak 

bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar. Di 

samping itu, jumhur ulama fikih selain ulama Mazhab Hanafi, menyatakan 

bahwa barang najis, seperti anjing, babi, bangkai dan darah tidak dapat 

dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai dalam syarak. 

Termasuk ke dalam syarat kedua ini, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, 

adalah memperjualbelikan harta wakaf. Akibat hukum dan akad jual beli 

adalah berpindahnya pemilikan objek jual beli dan penjual kepada 

pembeli, Harta wakaf bukanlah merupakan hak milik yang dapat diperjual 

belikan, karena harta wakaf itu milik bersama kaum muslimin, bukan 

milik pribadi seseorang. Oleh sebab itu, menjadikan harta wakaf sebagai 

objek jual beli tidak sah. Berbeda halnya dengan akad sewa-menyewa 

harta wakaf. Hal ini dibolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah 

tangan secara utuh kepada pihak penyewa. Dengan demikian, menurut az-

Zarqa, harta wakaf tidak dapat dijadikan objek beberapa akad, dan 

dibolehkan dalam beberapa akad lainnya. Lebih lanjut az-Zarqa 

mengemukakan bahwa akad rahn terhadap barang-barang yang cepat 

membusuk (punah) juga tidak dapat dijadikan objek akad, seperti 

melakukan akad rahn terhadap buah-buahan. Alasannya objek rahn itu 

                                                             
65 Muhammad, Loc. Cit. Hlm. 125 
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akan dijadikan sebagai jaminan utang yang tenggang waktu 

pembayarannya cukup lama. Sedangkan buah-buahan itu cepat busuk dan 

tidak tahan lama. Oleh sebab itu, buah-buahan tidak dapat dijadikan objek 

akad rahn. Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika 

berlangsungnya akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada 

dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa tidak boleh 

memperjualbelikan barang yang tidak (belum) ada (HR Al-Bukhari dan 

Muslim). Namun demikian, ulama fikih mengecualikan beberapa bentuk 

akad yang barangnya belum ada, seperti jual beli pesanan (bai’as-salam), 

istisna’, ijarah, dan musaqah (transaksi antara pemilik kebun dan 

pengelolanya). Alasan pengecualian ini adalah karena akad-akad seperti 

ini amat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan (‘urf). 

mereka melakukan akad-akad seperti ini.  

c. Akad itu tidak dilarang oleh nas syarak. Atas dasar syarat ini, seorang wali 

(pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil tersebut. 

Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifat-nya menolong semata 

(tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan syarak. Oleh 

sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada di 

bawah pengampuannya, maka akad itu batal menurut syarak.  

d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad 

yang bersangkutan. Artinya, di samping memenuhi syara-syarat umum 

yang harus dipenuhi suatu akad, akad tersebut juga harus memenuhi 

syarat-syarat khususnya.  

e.  Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad 

dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu 

batal. Misalnya, seorang yang melakukan kejahatan melakukan akad 

dengan orang lain bahwa ia akan menghentikan kejahatannya jika ia diberi 

sejumlah uang (ganti rugi). Dalam kasus seperti ini, sekalipun kehendak 

kedua belah pihak itu bersifat akad tetapi akad seperti ini tidak 

mengandung manfaat sama sekali dan dinyatakan batal oleh syarak. 
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Alasannya adalah, objek akad tersebut merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan salah satu pihak yang berakad. Dalam hal ini menghentikan 

diri dan berbuat jahat adalah kewajiban orang yang melakukan kejahatan 

tersebut, dan dalam upayanya untuk menghentikan kejahatannya itu ia 

tidak berhak menerima imbalan materi apa pun. Sejalan dengan contoh ini 

adalah dalam kasus suami memberi upah kepada istrinya untuk melakukan 

pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban istri. 

Oleh sebab itu, ia tidak berhak diberi upah untuk pekerjaan tersebut.  

f.  Ijab tetap utuh dan sahih sampam terjadinya kabul. Apabila ijab tidak 

utuh dan tidak sahih lagi ketika kabul diucapkan, maka akad itu tidak sah. 

Hal ini banyak dijumpai dalam suatu akad yang dilangsungkan melalui 

tulisan. Misalnya, dua orang pedagang dari daerah yang berbeda 

melakukan suatu transaksi dagang melalui surat. Pembeli barang dagangan 

menyampaikan ijabnya melalui surat, yang memerlukan waktu beberapa 

hari. Sebelum surat yang mengandung ijab itu sampai kepada pihak 

penjual, pembeli telah wafat atau gila Dalam kasus seperti ini, jika surat 

itu sampai ke tangan penjual lalu ia mengungkapkan kabulnya, maka akad 

itu dinyatakan tidak sah, karena orang yang melakukan ijab sudah tidak 

cakap lagi untuk bertindak hukum.  

g. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang 

menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut az-Zarqa, majelis itu 

dapat berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan dapat juga berbentuk 

keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu 

tempat. Dalam kaitannya dengan persoalan majelis akad ini timbul 

perbedaan ulama tentang apakah ijab itu segera dijawab dengan kabul. 

Menurut jumhur ulama fikib, selain ulama Mazhab Syafi’i, tidak 

disyaratkan kabul harus segera diucapkan setelah ijab, karena qabil (pihak 

yang menerima) memerlukan waktu untuk berpikir dan meneliti segala 

persoalan yang berkaitan dengan objek akad. Untuk itu diperlukan waktu 

yang cukup untuk berpikir dan meneliti segala persoalan yang terkait 

dengan akad tersebut. Bahkan ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa 



 
 

34 
 

apabila pihak penerima (qabil) meminta tenggang waktu untuk 

mengucapkan kabul, maka permintaan itu wajib dipenuhi. Sedangkan 

menurut ulama Mazhab Syafi’i disyaratkan kabul segera diucapkan setelab 

ijab. Jika antara ijab dan kabul terjadi suatu tindakan atau perkataan yang 

sudah keluar dan persoalan akad, kemudian baru kabul diucapkan, maka 

ijab dan kabul itu tidak sah. Oleh sebab itu, menurut mereka, ijab harus 

segera diucapkan atau dijawab dengan kabul.  

h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syarak. Tujuan akad ini terkait erat 

dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya, dalam akad 

nikah, tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungar suami istri antara 

seorang pria dan seorang wanita, dalam jual beli tujuannya adalah untuk 

memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan, dalam 

akad ijarah (sewa-menyewa) tujuannya adalah pemilikan manfaat bagi 

orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, 

dan dalam ‘ariah tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang 

meminjarn tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad 

berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan 

setiap akad tersebut menurut ulama fikih hanya diketahui melalui syarak 

dan harus sejalan dengan kehendak syarak. Atas dasar itu, seluruh akad 

yang memunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan 

kehendak syarak hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang 

dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Misalnya, jual beli al-

’ainah (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan 

riba). Di dalam jual beli seperti ini seseorang (A) menjual barangnya 

kepada pembeli (B) apabila dilakukan dengan utang harganya Rpl 10.000 

dengan tenggang waktu satu bulan. Kemudian A membeli lagi barang itu  

kepada B saat itu juga, dengan harga tunai Rp l00.000. Sekalipun B sudah 

menerima uang Rp l00.000, tetapi ia tetap berutang sebanyak Rpl0.000 

yang harus dibayar bila masa satu bulan telah habis. Selisih harga 

Rpl0.000 itu, menurut ulama fikih termasuk riba. Oleh sebab itu, akad ini 

tidak sejalan dengan tujuan yang dikehendaki syarak. Bentuk lain dan jual 
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beli semu mi adalah menjual anggur kepada pengelola pabrik minuman 

keras. Apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah pengelola 

minuman keras, maka penjual dilarang untuk menjual anggur tersebut. 

Termasuk dalam akad semu mi adalah nikah tahlil.  

 

4. Kemerdekaan Mengemukakan Syarat dalam Akad  

Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan 

syaratnya memunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan 

akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad 

dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut. Hal ini 

sejalan dengan fIrman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma’idah [5]: 1 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” Pensoalan yang 

diperbincangkan ulama flkih adalah syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak 

yang berakad dalam suatu akad. Misalnya, akad jual beli yang kuantitas 

barangnya tukup besar atau barang itu memerlukan alat pengangkut ke rumah 

pembeli, maka pihak pembeli mensyaratkan babwa barang itu dikirim ke 

rumahnya, tidak dibawa sendiri oleh pembeli.  

Dalam persoalan kemerdekaan pihak-pihak yang melakukan suatu akad 

dalam menentukan syarat-syarat ini, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. 

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri, seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak 

yang berakad apabila tidak diakui oleh syarak sebagaimana tercantum dalam A1-

Qur’an dan Sunnah adalah batal. Menurut jumhur ulama fikih, selain ulama 

Mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu memiliki 

kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun 

demikian, kebebasan menentukan syarat dalam akad tersebut ada yang bersifat 

mutlak, tanpa batas, selama tidak ada larangan di dalam AlQur’an dan Sunnah, 

sebagaimana yang dikemukakan ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki.  

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, sekalipun pihak-pihak 

yang berakad memunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi 

kebebasannya itu tetap memunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak 

bertentangan dengan kehendak syarak dan tidak bertentangan dengan hakikat akad 
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itu sendiri. Misalnya dalam akad nikah, istri mengemukakan syarat kepada 

suaminya, bahwa ia tidak boleh digauli. Syarat yang dikemukakan istri ini tidak 

dapat diterima, karena konsekuensi dan tujuan dari akad pernikahan adalah 

kebolehan suami menggauli istrinya. Atau suami mensyaratkan bahwa ia tidak 

wajib membayar nafkah. Syarat ini pun batal, karena sesuai dengan ketentuan 

syarak, suami berkewajiban membayar nafkah istrinya sesuai dengan 

kemampuannya.  

Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa 

setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan 

syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syarak dan tidak 

bertentangan pula dengan hakikat akad. Menurut ulama Mazhab Hambali dan 

Mazhab Maliki, pihak-pihak yang berakad bebas mengemukakan persyaratan 

dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

Misalnya, menentukan sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang 

dibeli, seperti barang yang dibeli itu harus dibungkus rapi dan diantarkan ke 

rumah pembeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat itu 

tidak boleh bertentangan dengan kehendak syara’.  

 

5. Akibat atau Hukum Akad  

Menurut ulama fikih, setiap akad memunyai akibat hukum, yaitu tercapainya 

sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dan 

penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan 

syarak, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah 

satu rukun atau syarat akad.  

 

6. Macam-macam Akad  

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad dapat dibagi dan berbagai segi. 

Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syarak, maka akad terbagi dua.  

1. Akad sahih  
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Akad sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

Hukum dan akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang 

ditimbulkan akad tersebut dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. 

Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Maliki menjadi dua macam.  

a. Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada 

penghalang untuk melaksanakannya.  

b. Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak 

hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan 

melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil 

yang telah mumayiz. Dalam kasus seperti ini akad tersebut baru sah 

secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu 

diizinkan oleh wali anak kecil tersebut. Contoh lain dari akad mauqufi ini 

adalah yang disebut dalam fikih dengan ‘aqd al-fuduli. Misalnya, A 

memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada B untuk membeli seekor 

kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing, uang yang Rp200.000 

itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga B membeli dua ekor 

kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat 

tergantung kepada persetujuan A, karena B diperintahkan hanya membeli 

seekor kambing. Apabila A menyetujui akad yang telah dilaksanakan B 

itu, maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui A, maka jual beli 

itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali 

menganggap jual beli mauqufitu sebagai jual beli yang batil.  

Lebih lanjut, jika dilihat dan sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sahih 

tersebut, ulama fikih membaginya kepada dua macam.  

a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah 

satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, 

seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.  

b. Akad yang ridak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, 

seperti dalam akad al-wakalah, ‘ariah, dan alwadi’ah.  
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Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi 

lagi oleh ulama fikih menjadi tiga macam.  

a. Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Misalnya, 

akad perkawinan, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan cara-cara yang 

dibolehkan syarak, seperti melalui talak dan khuluk.  

b.  Akad yang mengikat tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah 

pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, muzara’ah 

(kerja sama dalam bidang pertanian), dan musaqah. Dalam akad-akad 

seperti ini berlaku hak khiar (hak memilih untuk meneruskan akad yang 

telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).  

c. Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad 

rahn dan kafalah (penjamin).  

2. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau 

syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak 

mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Mazhab Hanafi 

membagi akad yang tidak sahih ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil 

dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak 

memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dan syarak. 

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti 

menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap 

bertindak hukum. Sedangkan akad fasid adalah suatu akad pada dasarnya 

disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual 

rumah atau kendaraan yang tidak ditujukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah 

yang dijual tersebut atau tidak disebutkan merek kendaraan yang dijual, 

sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli 

seperti ini dapat dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan 

fasidnya itu dihilangkan, misalnya, dengan menjelaskan tipe, jenis, bentuk 

rumah yang dijual atau menjelaskan merek dan jenis kendaraan yang dijual.  

Akan tetapi, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad 

yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak 

mengakibatkan hukum apa pun.  
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Dilihat dari segi penamaannya, ulama fikih membaginya menjadi dua macam, 

yaitu: 

1. al-‘uqud al-musammah, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya 

oleh syarak serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-

menyewa, perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, ji’alah, 

wasiat, dan perkawinan;  

2. al-‘uqud gair al-musammah, yaitu akad-akad yang penamaannya 

dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka di sepanjang 

zaman dan tempat, seperti istisna’ dan bai’ al-wafa’.  

Berakhirnya Akad. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat ir 

apabila terjadi hal-hal berikut. 

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 

waktu. 

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat.  

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 

jika:  

a. akad itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau 

syaratnya tidak terpenuhi;  

b. berlakunya khiar syarat, khiar aib, atau khiar rukyah;  

c. akad itu tidak dilaksanàkan oleh salah satu pihak; dan  

d. tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.  

4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Tetapi ulama fikih menyatakan 

bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu 

pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dapat berakhir dengan 

wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad di antaranya akad 

sewa-menyewa, rahn, kafalah, syirkah (perserikatan dagang), al-wakalah, 

dan rnuzara’ah. Akad juga akan berakhir dalam bai’al-fuduli (suatu 

bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan 

orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dan pemilik modal.  
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4.1.2. Akad Syariah Dan Kewajiban Kontraktual  

1. Pengertian Akad Syariah  

Akad, berasal dari bahasa arab ‘aqada-ya’qidu-’aqdan, yang memiliki tiga 

sinonim, yaitu menjadikan ikatan (ja’ala ‘uqdatan), memperkuat (‘aqqada), dan 

menetapkan (lazima). Menurut Wahbah Zuhaili, akad Secara bahasa berasal dari 

“al- ‘aqdu” yang berarti ikatan (al- rabth) antara dua ujung baik sacara nyata 

maupun maknawi66. Dari pengertian tersebut, kemudian diserap ke dalam bahasa 

Indonesia, sehingga kata akad memiliki sinonim dengan perikatan, perjanjian, 

dan pemufakatan.67 

Al-Qur’an menggunakan dua istilah dalam menyebut hal-hal yang berkaitan 

dengan janji atau perjanjian yaitu dengan istilah al- ‘ahdu (Janji) dan al-’aqdu 

(perjanjian). Menurut Fathurraman Djamil, sebagaimana dikutip oleh Gemala 

Dewi, bahwa, kata al- ‘aqdu identik dengan perikatan (verbintenis), sedangkan 

kata al-Ahdu, identik dengan perjanjian (overeenkomst) dalam hukum perdata 

umum68. Verbintenis adalah perikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih, 

sedangkan overeenkomst adalah janji seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu, sehingga tidak melibatkan pihak-pihak. Adapun kata syariah 

digunakan dalam tulisan ini untuk memberikan penekanan bahwa yang dimaksud 

akad dalam pembahasan ini adalah akad yang didasarkan prinsip syariah. 

Penekanan ini dianggap penting karena dalam praktik kegiatan ekonomi terutama 

dalam dunia perbankan saat ini dikenal dua bentuk akad yaitu yang didasarkan 

pada sistem konvensional dan yang didasarkan pada prinsip syariah. 

Sebagai bagian dari hukum bidang muamalah, para ahli hukum Islam telah 

banyak memberikan definisi tentang akad. Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah 

kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan 

kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya69. Ibn Abidin 

mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan 

                                                             
66 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jus IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr), dalam buku Imron 
Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan 
Eksekusi), Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 1 
67 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan 

dan Eksekusi), Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 1  
68 Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 45 
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kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan70. Dimaksudkan sesuai 

dengan kehendak syari’ah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

itu tidak boleh bertentangan dengan syara’, seperti kesepakatan penetapan riba 

dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya 

adalah terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat akad, seperti 

perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya. Menurut 

Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan 

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.71 

Pengertian akad yang dikemukakan para ahli hukum Islam, memiliki 

kemiripan dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata umum. Subekti 

memberikan pengertian perjanjian dengan suatu peristiwa di mana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal72. Dua pihak yang saling mengikat janji tersebut 

berakibat timbulnya kewajiban oleh masing-masing untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu, atau dengan kata lain, kedua pihak terikat oleh perikatan yang 

mereka buat73. Dalam hukum perdata, perjanjian melahirkan perikatan, dan 

perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan. Oleh karena itu, Subekti memberi 

pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu74. 

Kesamaan pengertian akad menurut hukum Islam dan hukum perdata umum 

dapat dilihat dari unsur-unsur yang membentuk akad. Pertama, unsur kesamaan 

kehendak (janji) antara dua pihak atau lebih. Manifestasi kesamaan kehendak 

dalam hukum Islam disebut ijab dan qabul, sedangkan dalam hukum perdata 

termanifestasikan dalam bentuk kata sepakat. Kedua, yaitu unsur isi dan janji yang 

berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (prestasi), yang merupakan 

objek dari perjanjian. Berdasarkan hal ini Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES), mendefinisikan akad mirip dengan pengertian perjanjian dalam hukum 

                                                             
70 Ibn ‘Abidin, Radal al-Mukhtar, ala al Dur al-Mukhtar, Jilid III, Amiriyah, Mesir, hlm. 255. 
71 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68. 
72 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 14, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 1. 
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perdata, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau 

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu75. Perjanjian melahirkan perikatan, dan 

perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan.  

Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia 

(muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir 

sebagai akibat hubungan kontraktual. Menurut Abdoerroef, proses pembentukan 

akad terjadi melalui tiga tahap. Pertama, dalam taraf al ‘ahdu yaitu pernyataan 

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada 

yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya. Kedua, 

persetujuan yang berupa pernyataan setuju dan pihak kedua untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji yang dilakukan pihak 

pertama. Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak 

maka terjadilah apa yang dinamakan akad76. Kesepakatan tersebut kemudian 

dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau 

kontrak. 

Meskipun akad melahirkan konsekuensi kewajiban melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu, sebagai akibat logis dari adanya hubungan kontraktual, namun 

untuk adanya kekuatan mengikat tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus 

terpenuhi. Para ahli hukum Islam telah menetapkan beberapa persyaratan sahnya 

akad, sehingga manakala akad yang telah dibuat, tidak memenuhi persyaratan, 

maka akad tersebut dianggap tidak sah atau dapat dimintakan pembatalan ke 

pengadilan. 

 

2.  Syarat Sah Akad Syariah  

Salah satu persoalan penting dalam akad adalah unsur-unsur yang harus 

terpenuhi sehingga akad secara hukum dianggap sah. Para ahli hukum Islam telah 

memberikan ulasan tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu 

akad. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun yang merupakan esensi 

dalam setiap akad. Namun ada juga yang membedakan antara rukun dan syarat. 

                                                             
75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20. 
76 Abdoerraoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum: A Comprative Study, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 123. 
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Alasan ahli hukum Islam membedakan antara rukun dan syarat, karena rukun 

beralasan bahwa akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi 

dalam setiap akad. Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap 

rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.77 

Mazhab Hanafi menetapkan rukun akad hanya satu yaitu ijab dan qabul, 

sedangakan syaratnya meliputi subjek akad (al-’aqidaini) dan objek akad (mahal 

al-‘aqd). Alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah karena dua hal tersebut 

bukan bagian dan pelaksanaan akad78. Adapun jumhur ulama termasuk di 

dalamnya mazhab Syafii dan mazahab Maliki menjadikan sebagai rukun, 

sehingga rukun akad itu ada tiga yaitu subjek akad (al-aqidaini) dan objek akad 

(mahal al-‘aqdi) dan ucapan akad (sighatal-’aqdi)79. Hasbi ash Shiddieqy, 

menambahkan satu lagi, sehingga sahnya akad harus memenuhi empat rukun, 

yaitu subjek akad (al-aqidain), objek akad (mahal al- ‘aqdi), kesepakatan (sighat 

at- ‘aqdi), dan muqowimah al-’aqdi80. 

Pasal 22 KHES, menyebutkan rukun akad ada empat yaitu; a) pihak-pihak 

yang berakad; b) objek akad; c) tujuan pokok akad; d) kesepakatan. Jika kita 

banding dengan yang diatur dalam KUH Perdata, terdapat kesamaan dalam unsur-

unsur yang menentukan keabsahan akad. KUH Perdata menjelaskan empat syarat 

sahnya perjanjian, yaitu; (a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (de 

toesteming van degenen die zich verbinden); (b) kecakapan untuk membuat 

perikatan (de bekwamheid om eene verbintenis aan te gaan); (c) suatu hal tententu 

(een bepaald onderwerp), dan (d) suatu sebab yang halal atau tidak dilarang (eene 

geoorloofde oorzaak). 

Syarat sahnya akad, antara yang diatur dalam KHES dan KUH Perdata, tidak 

jauh berbeda. Suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan mereka yang membuat 

(ijab dan qabul). Bahwa untuk sahnya akad harus ada kecakapan pihak-pihak (al-

‘aqidaini). Sahnya akad itu harus ada suatu hal tertentu atau objek (mahal al-

‘aqd). Suatu akad harus memuat kausa hukum yang halal sebagai tujuan (maudhu’ 

                                                             
77 Hasanuddin, Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah, 
Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm. 150. 
78 Gemala Dewi, Op. Cit, hlm. 92. 
79 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 115. 
80 Hasbi Ash Shiddieqy, Memahami Syariat Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 23. 
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al-’aqdi). Suatu akad yang tidak memenuhi keabsahan menurut ketentuan yang 

telah ditentukan, menyebabkan akad tersebut dapat diajukan pembatalan oleh 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.  

 

3. Asas Kebebasan Berakad Dalam Islam  

Hukum perdata maupun hukum Islam, keduanya sama-sama mengenal asas 

kebebasan benkontrak (hurriyah al-aqd), Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi yang membuatnya (alle wettiglijk gemaakta overenskomsten 

strekken dageenen die dezelve hebben aangenaan tot wet). Dalam hukum Islam, 

asas kebebasan berkontrak didasarkan pada riwayat Amn bin Auf yang berbunyi; 

bahwa “orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, kecuali janji yang 

mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram81. Juga berdasarkan 

hadis riwayat Abu Huirah; bahwa setiap isi peijanjian yang tidak ada dasarnya 

dalam Al-Qur’an adalah batal82. 

Meskipun demikian keduanya dibangun di atas roh yang berbeda, artinya 

sama tapi berbeda. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dibangun di 

atas ideologi individualisme dan pasar bebas. Dalam sejarahnya, asas kebebasan 

berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh filsafat politik dan ekonomi 

liberal yang berkembang pada abad sembilan belas, terutama aliran laissez faire 

yang dipelopori oleh Adam Smith. Aliran pemikiran ini menekankan prinsip non-

intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan hukum pasar83. Demikian 

halnya filsafat utilitarian Jeremy Bentham yang membangun ideologi free choise 

diyakini sangat memengaruhi berkembangnya asas pengagungan terhadap 

kebebasan berkontrak84. 

Adapun roh kebebasan berkontrak dalam hukum Islam adalah kebebasan 

yang dibatasi oleh norma-norma syariah. Manusia diberi kebebasan dalam 

membuat akad, namun kebebasan yang diberikan bukan kebebasan tanpa batas. 

                                                             
81 Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nil al-Authar, Juz 6, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 378, dalam bukunya Imron 
Rosyadi, Op. Cit. 
82 Ibid 
83 Peter Gillew, Bisnis Law, The Federation Press, Sydney, 1993, hlm. 117., Ibid 
84 P.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Clarendom Press, Oxford, 1981, hlm. 8. Ibid 
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Kedudukan pembuat hukum tertinggi dalam pandangan Islam bukan berada di 

tangan manusia, namun berada di tangan Allah sebagai al-hakim. Dalam Islam, 

Al-Qur’an menempati kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi yang 

merupakan kalamullah (titah Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Pada era kenabian, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai penjelas 

(tabyin), pemerinci (tafshil), penguat (ta’kid) dan Al-Qur’an yang 

dimanifestasikan dalam term al-hadis. 

Secara garis besar, hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (al-

hukm al-amali) terbagi menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan ibadah 

(ubudiyah), dan yang berhubungan dengan pergaulan hidup sehari-hari 

(muamalah). Pembagian tersebut tidak sekadar membawa implikasi bahwa aspek 

ibadah berkaitan dengan kehidupan akhirat dan aspek muamalah berkaitan dengan 

kehidupan duniawi, namun keduanya memiliki karaktar sangat berbeda. Hukum 

yang berkaitan dengan Ibadah memiliki karaktar “tertutup” dalam arti suatu 

perbuatan tidak botrh dilakukan atas nama ibadah, kecuali adanya nash yang 

menyebutnya. Berdasarkan karaktarnya pula, disusun suatu kaidah yang berbunyi, 

bahwa hukum asal bidang ibadah adalah haram dilakukan.  

Para ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa kebebasan berkehendak 

merupakan asas bagi semua akad. Allah secara jelas mengharamkan saling 

memakan harta, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-

suka. Ekonomi syariah memberi penekanan terhadap unsur kebebasan (sulthah al-

iradah) dan sekaligus menetapkan sebagai syarat mutlak suatu kontrak dipandang 

sah. Asas kebebasan dalam akad berangkat dari pandangan bahwa kedua belah 

pihak memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dalam hukum. Oleh karena 

itu, kebebasan masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya secara sukarela 

tanpa adanya unsur-unsur yang memengaruhi, menjadi suatu keharusan. Sejauh 

akad yang dibuat itu tidak melanggar ketetuan syarat rukun, maka akad yang 

dibuat pihak-pihak mengikat bagi mereka yang membuat. 
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4. Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Akad Syariah 

Asas pacta sunt servanda mengajarkan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh 

pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas 

tersebut jika kita hubungkan dengan kaidah hukum yurisprudensi dari putusan 

kasasi MA Nomor 2123/K/Pdt/1996. tanggal 29 Juni 1998, yang mengajarkan 

abstraksi hukum bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi, maka fokus 

pemeriksaan hakim harus ditujukan apakah ada penjanjian (akad) yang tidak 

dilaksanakan oleh pihak-pihak, adalah salah apabila dalam menerapkan hukum, 

didasarkan di luar isi perjanjian85. Kewajiban melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu lahir berdasarkan akad, demikian juga untuk menilai salah satu hak telah 

melakukan cedera janji (wanprestasi) harus semata-mata didasarkan pada akad 

yang telah dibuat, bukan yang lain. 

Apabila yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan kasus akad syariah, maka 

hakim harus benar-benar mencermati substansi akad yang dibuat oleh pihak-

pihak. Penggunaan istilah-istilah fikih dalam akad yang dibuat, seperti akad 

mudarabah, musyarakah dan sebagainya, sebaiknya tidak dilihat dari sudut 

terminologi fikih klasik yang melahirkan istilah tersebut, namun seharusnya 

dipahami berdasarkan terminologi yang mereka tuangkan dalam akad. Hal ini 

menjadi penting dilakukan karena istilah-istilah tersebut substansi muatannya 

telah mengalami perkembangan akibat penyesuaian dengan sistem perbankan 

modern. 

 

4.1.3. Hybrid Contract Dalam Akad Syariah   

Multi-akad, atau hybrid contract (bahasa Inggris) atau al-aqd al-murakkabah 

(bahasa Arab), merupakan kebutuhan mendasar dalam praktik perbankan syariah 

saat ini. Hybrid contract menjadi solusi sekaligus al-ternatif untuk menggantikan 

sistem bunga yang dihukumi riba. Dengan kata lain, hybrid contract merupakan 

“nafas” bagi kegiatan usaha perbankan syariah atau lembaga pembiayaan syariah 

lainnya, untuk mampu mengikuti perkembangan pasar, tanpa harus mengorbankan 

jati diri dalam melaksanakan prinsip syariah. Di sisi lain, kita belum begitu 

                                                             
85 Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 268 
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familier dengan hybrid contract karena sejauh ini dalam mempelajari hukum 

Islam, khususnya bidang muamalah lebih banyak diperkenalkan dengan akad 

tunggal, daripada hybrid contract.  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hybrid contract dalam istilah 

fikih disebut dengan al-‘aqd al-murakkabah, terdiri dari dua kata, yaitu al-’aqd 

dan al-murakkabah. Kata al-‘aqdu, telah dikupas dalam pembahasan sebelumnya, 

sedangkan kata al-murakkabah, berarti al-jam’u yakni mengumpulkan atau 

menghimpun. Secara istilah, akad murakkabah didefinisikan dengan kesepakatan 

dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau 

lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan 

seterusnya, Sehingga semua akibat hukum dan akad-akad gabungan itu, serta 

semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak 

dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu 

akad86. 

Sebelum terjadi kemajuan pesat di sektor ekonomi syariah, khususnya 

perbankan syariah, pembahasan hukum Islam bidang muamalah hanya mengenal 

akad tunggal. Dan beberapa jenis akad bernama yang dibahas dalam beberapa 

kitab fikih, kita dapatkan pembahasan akad hanya bersifat tunggal. Hal tersebut 

dapat kita maldumi karena praktik muamalah waktu itu masih sangat sederhana 

tidak seperti sekarang ini87. Kemajuan pesat di bidang perbankan, konsep akad 

tunggal dianggap tidak memadai lagi untuk menjawab tuntutan modern dalam 

perbankan syariah. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah saat 

ini membutuhkan desain-desain hybrid contract, agar produk perbankan dan 

keuangan syariah di Indonesia tidak ketinggalan dan dapat memenuhi kebutuhan 

bisnis modern. Intinya, pengembangan hybrid contract dianggap sebagai salah 

satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah 

yang inovatif dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern.  

Praktik hybrid contract dalam perbankan syariah menjadi suatu keniscayaan 

dalam praktik. Sebagai contoh, dalam operasional bank syariah ada yang namanya 

                                                             
86 Nazih Hmmad, Al-‘Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 7, dalam bukunya Imron Rosyadi, Op. 
Cit. Hlm. 22. 
87 Ibid 
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akad al-murabahah lil Aamir bi asy-syira’ (murabaha kepada pemesan pembelian 

atau deferred payment sale). Akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, 

lembaga keuangan, dan penjual. Mula-mula pembeli (nasabah) mengajukan 

penmohonan kepada lembaga keuangan untuk membeli barang, misalnya membeli 

kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya, kemudian lembaga keuangan 

membeli barang dan penjual (dealer motor) secara kontan, lalu menjual lagi 

barang tersebut kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, 

angsuran, atau bertempo88. 

Pada murabahah ini terdapat dua akad yang digabung, yaitu akad jual beli 

antara lembaga keuangan (bank) dengan penjual (dealer motor), dan akad jual beli 

antara lembaga keuangan dengan pemberi (nasabah). Kedua akad ini digabungkan 

menjadi satu akad dalam sebuah hybrid contract yang diberi nama murabahah 

(Kepada Pemesan Pembeli). Perlu diberi catatan di sini, bahwa akad murabahah 

kepada pemesan pembeli (murabahah KPP) ini tidak sama persis dengan akad 

murabahah yang asli, yaitu jual beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan 

keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dalam 

murabahah asli hanya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sedang 

murabahah di lembaga keuangan syariah atau bank syariah, ada tiga pihak, yaitu 

penjual, pembeli, dan lembaga keuangan syariah atau bank syariah.  

Dalam akad gadai syariah, menggabungkan akad rahn (gadai) dengan akad 

ijarah (jasa penitipan barang gadai). Penggabungan akad ijarah kepada akad 

rahn, kanena pninsip syariah tidak menerima bunga yang dianggap sebagai riba, 

sehingga dibuatkan akad ijarah di mana lembaga keuangan tersebut mendapatkan 

keuntungan dari sewa barang yang digadaikan. Akad asuransi syariah, yang 

menggabungkan akad hibah (tabarru’) dengan akad ijarah (jasa pengelolaan dana 

premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad syirkah 

mudharabah. Dalam akad pembiayaan talangan haji, ada dua akad yang digabung 

menjadi satu yaitu akad qardh (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa 

pengurusan haji). Akad leasing syariah, atau IMBT (Ijarah Muntahiyahbi 

Tamlik), yang menggabungkan akad ijarah (sewa aset) dengan akad hibah atau 

                                                             
88 Muh. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 107. 
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jual beli aset pada akhir akad. Singkatnya, penerapan hybrid contract memang 

cukup banyak dan beraneka ragam dalam muamalah kontemporer saat ini. 

Beberapa praktik hybrid contract tersebut dilakukan dalam praktik perbankan 

syariah atau lembaga keuangan lainnya, karena kebutuhan di mana satu sisi bank 

sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat yang surplus modal 

menerima amanah dan nasabah. Sudah barang tentu nasabah tidak menghendaki 

dananya menyusut atau hangus dan bahkan sebaliknya dana yang disimpan 

mendapat manfaat dan cara yang dibenarkan agama. Di sisi lain, bank syariah atau 

lembaga keuangan tidak dibolehkan menerapkan praktik riba sebagaimana yang 

berlaku pada bank konvensional. Penerapan hybrid contract merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari, dan penerapannya didukung oleh prinsip 

muamalah yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan nash89.  

Menurut Syatibi, perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalah 

adalah, dalam ibadat bersifat ta’abbudi yakni melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum, sedangkan hukum asal di 

luar ibadah yakni muamalah adalah mendasarkan pada substansi dan semangatnya 

(iltifati ila al-ma’ani)90. Dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk 

melakukan perubahan dan penemuan hukum baru, karena prinsip dasarnya adalah 

diperbolehkan (alidzn). 

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap dasar-dasar 

syariah, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ibadah hanya dapat dilakukan 

berdasarkan penetapan syara’ (nash), sedangkan mengenai adat (muamalah), 

hukum asalnya adalah tidak dilarang dan tidak ada satu bentuk adat pun yang 

dilarang kecuali yang telah dilarang oleh Allah. Imam Bukhari dalam satu 

kitabnya membuat pembahasan tersendiri tentang hakim yang mengadili 

persoalan penduduk kota berdasarkan atas kebiasaan dan tradisi yang terkenal di 

kalangan mereka di bidang jual beli, sewa-menyewa. Atas dasar itu, beliau 

membolehkan dan menyatakan sah putusan yang dijatuhkan Syuraih (wafat tahun 

78 hijriyah) berdasarkan pada tradisi setempat. 

                                                             
89 Imron Rosyadi, Op. Cit, hlm. 24 
90 Al—Syatibi, AL-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid I, Dar al-Ma’rifah, Beirut, hlm. 284, Ibid. 
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Kebutuhan yang tidak dapat dihindari dapat menempatkan sesuatu pada posisi 

darurat. Suatu kaidah hukum Islam (legal theory) menjelaskan bahwa kebutuhan 

yang mendesak itu dapat menduduki keadaan darurat, sehingga berdasarkan 

kaidah tersebut, sah-sah saja penerapan hybrid contract dalam akad syariah. Ibnu 

Taimiyah menyatakan pada dasarnya al-’aqd al-murakkabah dan syarat-syarat 

lain dibolehkan dan sah, tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali 

apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah. Selanjutnya Ibn al-

Qayyim juga menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, 

kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama”91. 

Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan sebagian ahli hukum 

Islam membolehkan penerapan hybrid contract, menurut Agustianto, terdapat 

beberapa ketentuan pemberlakuan yang harus diperhatikan, sehingga 

penerapannya dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu92:  

1. Al-Aqdal-murakkabah al-mukhtalitah dan memunculkan nama baru seperti 

bai’al-istighlal, bai’tawaruq, musyarakah mutanaqishah,dan bai’ al-wafa. 

Jual beli istighlal merupakan percampuran tiga akad yaitu dua akad jual beli 

dan akad ijarah sehingga bercampur tiga akad di dalamnya. Jual beli tawaruq 

merupakan percampuran dua akad jual beli, di mana jual beli pertama 

dilakuan dengan pihak pertama dan jual beli kedua dengan pihak ketiga. 

Musyarakah mu tanaqisha merupakan campuran akad syirkah milik dengan 

ijarah yang mutanaqishah atau jual beli yang bersifat mutanaqishah. 

Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru yaitu musyarakah 

mutanaqishah. Substansinya hampir sama dengan ijarah munta hiya bit 

tamlik karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun 

bentuk ijarahnya berbeda, karena transfer of title ini bukan dengan janji hibah 

atau beli, tetapi karena transfer of title yang mutanaqishah, karena itu 

sebutannya ijarah saja, bukan IMBT. Adapun bai wafa adalah percampuran 

(gabungan) dua akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal 

kelahirannya di abad kelima hijriyah, akad ini merupakan multi-akad 

                                                             
91 Ibid 
92 Agustianto, Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah, di akses dari ww iqtishadcounsulting.net, 
tanggal 23 Oktober 2020. 
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(hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi satu akad, dengan nama baru 

yaitu bai al-wafa. 

1. Al-Aqd al-murakkabah al-mukhtalitah dengan nama akad baru tetapi 

menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli atau bai alta’jiri atau lease 

and purchase, mudharabah musytarakah pada life insurance dan deposito 

bank syariah. Multi-akad lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan 

wadiah dan mudharabah pada giro, yang biasa disebut tabungan dan Giro 

Automatic Transfer Mudharabah dan Wadiah. Dalam hal ini nasabah 

mempunyai dua rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus, di mana setiap 

rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan. 

2. Al-Aqd al-murakkabah al-mukhtalitah yang akad-akadnya tidak bercampur 

dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada 

dan dipraktikkan dalam suatu transaksi, seperti; kafalah wa al-ijarah pada 

kartu kredit, hiwalah bi al-ujrah pada factoring, dan akad qardh, rahn dan 

ijarah pada produk gadai emas di bank syariah.  

3. Al-Aqd al-murakkabah mutanaqidhah, di mana akad-akadnya saling 

berlawanan. Bentuk penggabungan akad seperti inilah yang dilarang dalam 

syariah, seperti menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (bai’ wa salaf) 

dan menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad. Kedua contoh 

tersebut dilarang oleh nash hadits Rasulullah SAW.  

Sebagian ahli hukum Islam ada yang keberatan dan bahkan cenderung 

mengharamkan akad yang mengandung hybrid contract dan mendasarkan 

pendapatnya dengan beberapa hadis, antara lain; Hadis Hakim bin Hizam yang 

meriwayatkan bahwa nabi melarang empat macam jual beli, yaitu; 

menggabungkan salaf, dua syarat dalam satu jual beli, menjual apa yang tidak ada 

di sisimu, mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin kerugiannya.  

Di samping itu, mereka mendasarkan juga pada riwayat imam Tirmizi bahwa nabi 

melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ada juga yang mendasarkan dengan 

riwayat Abu Dawud, bahwa nabi melarang menggabungkan salaf dengan jual beli, 

dan dua syarat dalam jual beli. 
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Nash hadis yang dijadikan dasar larangan akad yang mengandung hybrid 

contract sebenarnya dapat kita interpretasi dari sudut yang herbeda, yaitu; 

pertama, hadis tersebut tidak mengandung larangan hybrid contract secara 

keseluruhan, akan tetapi ada nash yang melarang untuk menggabungkan akad-

akad tertentu, maka larangan tersebut harus dipatuhi, dan untuk alasan apa pun 

akad tersebut tidak dapat digabungkan. Akad tertentu yang secara tegas dilarang 

tentu saja larangan itu memiliki landasan yang rasional, misalnya larangan untuk 

menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli, karena jika hal tersebut 

diperbolehkan, maka si pemberi pinjaman mungkin saja memasuhan riba dengan 

menaikkan harga dalam jumlah tertentu pada transaksi jual beli yang sebenarnya 

dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Kedua, hadis yang melarang dua 

kesepakatan dalam satu kesepakatan sebagai dasar pelarangan semua bentuk 

hybrid contract tidak sepenuhnya benar. Hadis lersebut mengimplikasi bahwa jika 

terdapat lebih dari satu pilihan (akad) yang ditawarkan, maka para pihak harus 

jelas memilih salah satu opsi yang ditawarkan tersebut, karena jika tidak 

menentukan pilihan, salah satu yang dipilih, akan melahirkan ketidakpastian 

(gharar), hal tersebut dilarang dalam akad syariah.  

Gharar menjadi sebab cacatnya transaksi dan karenanya setiap transaksi harus 

terbebas dari gharar. Menurut Sarakhsi, gharar terjadi di nama konsekuensi 

sebuah transaksi tidak diketahui oleh pihak-pihak. Ibn Rusyd mengatakan bahwa 

gharar dapat terjadi dalam transaksi jual beli, seperti harga dan kriteria penting 

dalam akad yang seharusnya diketahui. sedangkan menurut Ibn Abidin, gharar 

adalah ketidakpastian mengenai keberadaan barang dalam jual beli. Berdasarkan 

pengertian gharar yang diberikan para ahli hukum Islam di atas, dapat 

disimpulkan bahwa gharar mengandung karaktaristik berupa risiko, bahaya, 

spekulasi, hasil yang tidak pasti, sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak 

lain. 
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4.2. Model Pengembangan Hybrid Contract Dalam Menciptakan Produk 

Perbankan Syariah 

4.2.1. Pandangan Ulama 

Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Mu qaran 

mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad 

dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini 

berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) 

syarat-syarat dan akad-akad”93.  

Mayoritas Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat Ulama Malikiyah, Ulama 

Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah 

dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan 

bahwa hukum asal dan akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan 

dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau 

membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau 

menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena 

adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula 

menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi. 

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah 

boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali 

yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. 

Nazih Hammad dalam buku al-’Uqild al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy  

menuliskan, “Hukum Dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi 

hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan 

sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada 

dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi 

mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus 

itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu 

mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah 

disepakati. 

                                                             
93 Muhammad, Op. Cit, hlm. 246. 
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Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dan 

akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. A1-

Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dan ibadat dan muamalat. 

Menurutnya, hukum asal dan ibadat adalah melaksanakan (ta’abbud) apa yang 

diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari 

muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifàt 

ha ma’any). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas 

apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar 

kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip 

dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta’abbud).  

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan 

multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Surah Al-Maidah 

ayat 1 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-

akad”.  

 

4.2.2. Alasan Hybrid Contract  

Hybrid Contracts sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih 

muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini 

berdasarkan dalil-dalil syara’ dan ijtihad yang sahih. Namun, dalam kajian fikih 

muamalah di pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, isu ini kurang banyak 

dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realitas bisnis di masyarakat. 

Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep 

dan topik hybrid contracts kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep 

yang terelakkan. Sejumlah buku dan karya ilmiah pun bermunculan membahas 

dan merumuskan teori al-’ukud al-murakkabah (hybrid contracts) ini terutama 

karya-karya ilmiah dan Timur Tengah94. 

Tanpa memahami konsep dan teori hybrid contracts, maka seluruh 

stakeholders ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga 

dapat menimbulkan kemudharatan, kesulitan dan kemunduran bagi industri 

keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan 

                                                             
94 Ibid 
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ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini mulai dari dirjen 

pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS, DPS, notaris, auditor, 

akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dan sebagainya. Jadi, semua pihak 

yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan 

praktik ini dengan tepat dan dengan baik. 

Setidaknya terdapat 10 alasan utama mengapa teori dan praktik hybrid 

contracts, perlu dan wajib diketahui terutama oleh praktisi keuangan/perbankan 

syariah, regulator, pejabat pajak, pakar ekonomi Islam, DPS, akuntan, notaris, 

auditor dan praktisi hukum ekonomi syariah.  

Pertama: karena hybrid contracts terkait dengan pajak. Banyak produk 

perbankan dan keuangan syariah yang mengandung hybrid contracts, seperti 

Musyarakah Mutanaqishah (MMq), Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), 

pembiayaan take over, pembiayaan rekening koran, line facility, pasar uang 

syariah dengan commodity syariah dan masih banyak lagi. Pejabat dirjen pajak 

harus memahami teori hybrid contracts dengan tepat agar tidak salah dalam 

penagihan pajak. 

Kedua, hybrid contracts terkait dengan akuntansi dan PSAK, karena dari 

sekian banyak akad dalam sebuah produk pembiayaan, harus diketahui akad mana 

yang dicatatkan dalam pembukuan. Dalam akad MMq misalnya, apakah akad 

ijarah atau musyarakah yang dicatatkan, demikian pula dalam hybrid contracts 

lainnya, seperti kafalah bil ujrah pada L/C, hiwalah bil ujrah pada anjak piutang, 

wakalah bil ujrah pada factoring, produk gadai yang mengandung tiga akad, rahn, 

qardh dan ijarah. Apakah penerapan hybrid contracts membutuhkan PSAK baru 

yang lebih relevan dengan teori hybrid contracts.  

Ketiga, hybrid contracts sangat terkait dengan inovasi produk. Bank- bank 

syariah yang ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami 

teori hybrid contracts agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan 

konvensional. Dengan demikian, peranan, hybrid contracts sangat penting bagi 

industri perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi banker syariah menolak 

peluang yang halal karena kedangkala keilmuan tentang teori-teori pengembangan 

akad-akad syariah. Untuk itu teori hybrid contracts harus digunakan dan dipahami 
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dengan baik agar bank syariah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan produk-produknya. Selain itu, hybrid contracts terkait dengan 

manajemen risiko, termasuk risiko hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak 

harus memahami teori dan praktiknya.  

Keempat, hybrid contracts terkait dengan regulasi. Para regulator (Bank 

Indonesia dan para direktur lembaga keuangan syariah di OJK) harus memahami 

dengan baik teori dan praktik ini agar tidak salah dalam membuat aturan. 

Kesalahan dalam membuat regulasi, akan berbahaya dan mengganggu 

pengembangan bank syariah dan LKS. 

Kelima, hybrid contracts terkait dengan putusan hakim di pengadilan, putusan 

arbitrer di Basyarnas dan terkait dengan risiko hukum. Para hakim yang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah wajib memahami ini. Berapa banyak 

putusan pengadilan yang salah, akibat tidak memahami teori hybrid contracts, 

contoh kasus pembiayaan take over di Bukit Tinggi. Maka, pengacara syariah juga 

harus mengerti tentang teori dan praktik hybrid contracts agar tidak salah dalam 

melihat akad yang serba hybrid, seperti musyarakah mutanaqishah, pembiayaan 

take over, novasi, IMT, dan lain-lain.  

Keenam, hybrid contracts terkait dengan struktur draf kontrak. Teori hybrid 

contracts akan memandu (memberi pedoman) kepada legal officer dan notaris, 

akad-akad apa saja yang bisa disatukan dalam satu draf perjanjian (kontrak) dan 

akad-akad apa saja yang harus dipisahkan. Bahkan sampai kepada akad-akad apa 

saja yang harus dinotarilkan dan akad-akada saja yang dibuat di bawah tangan.  

Ketujuh, hybrid contracts terkait dengan aspek syariah (syariah comptiance). 

Apakah hybrid contratcs (multi akad) itu mengandung riba atau gharar, apakah 

hybrid itu mengandung ta’alluq yang diharamkan, apakah hybrid contracts itu 

termasuk akad bay’atain fi bay’atin atau shafqatain fi shafqah. Bagaimana 

penafsiran para ulama tentang hadis itu. Apa dan bagaimana dalil mereka? 

Pendapat mana yang paling rajih (kuat) dan paling maslahah. Bagaimana pula 

akad hybrid yang muallaq), dan sebagainya. Semua pertanyaan itu dibahas secara 

tuntas dan mendalam dalam workshop hybrid contracts.  
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Kedelapan, hybrid contracts terkait dengan biaya (cost) notaris. Kalau notaris 

tidak memahami teori hybrid, maka semua akad-akad dalam satu produk, akan 

dikenakan biaya, semakin banyak akad dalam satu produk, maka akan semakin 

banyak biayanya. Misalnya produk pembiayaan take over terdiri dari tiga akad, 

MMq terdiri dari empat akad, IMBT terdiri dari dua akad ditambah wa’ad, kartu 

kredit terdiri dari tiga akad, gadai (bisa) terdiri dari tiga akad, ijarah bertingkat 

(dua akad), begitu pula ijarah multijasa. Bahkan pembiayaan murabahah bisa 

terdiri dari tiga akad, murabahah, wakalah dan jaminan. Berhubung banyaknya 

akad dalam satu produk, maka teori hybrid contracts ini harus dipahami notaris 

dan legal officer dengan baik.  

Kesembilan, hybrid contracts terkait dengan hukum positif (harmonisasi) 

dengan hukum positif. Hal ini termasuk masalah penting, karena banyak sekali 

notaris yang salah paham tentang akad-akad syariah, karena tidak memahami teori 

syariah tentang hybrid contracts. Hybrid contracts dirumuskan kadang sebagai 

makharij (jalan keluar) untuk mewujudkan sharia compliance yaitu agar 

kontraknya halal dan sesuai syariah, karena itu semua akad itu harus dilaksanakan 

walaupun kelihatan seperti berputar (berbelit), tetapi semua itu dimaksudkan 

untuk kepatuhan kepada syariah. Dalam praktiknya, terkadang tidak semua akad-

akad itu harus dinotarilkan sebagai akad autentik. Hal ini terjadi misalnya dalam 

akad pembiayaan KPR melalui musyarakah mutanaqishah, termasuk pembiayaan 

take over, instrument commodity syariah untuk pasar uang; pembiayaan multiguna 

syariah, hedging dengan islamic swap, dan sebagainya.  

Kesepuluh, hybrid contracts terkait dengan ke-simple-an dan efisiensi. Tanpa 

memahami teori hybrid contracts selalu terjadi pemborosan (tenaga dan kertas) 

dan pengulangan pasal-pasal perjanjian yang tidak perlu. Sering kali terjadi 

format-format akad yang terlalu tebal, karena pasal-pasalnya berulang-ulang di 

setiap judul akad, dan ini menimbulkan pemborosan tenaga, kertas, dan biaya 

lainnya, seperti yang telah terjadi saat ini di mana praktisi perbankan memisahkan 

akad Musyarakah Mutanaqishah dan ijarah, padahal keduanya bisa disatukan, 

sehingga lebih efisien dan simple. Demikian pula pada pembiayaan take over, 

sindikasi dan lain-lain sebagainya.  
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4.2.3. Macam-macam Hybrid Contract  

Pertama, Multi Akad yang mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan 

nama baru, seperti bay’ istighial, bay’ tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan 

bay wafa’95.  

1. Jual beli istighlal merupakan percampuran tiga akad, yaitu dua akad jual 

beli dan ijarah, sehingga bercampur tiga akad. Akad ini disebut juga three 

in one.  

2. Jual Beli Tawarruq percampuran dua akad jual beli. Jual beli satu dengan 

pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga.  

3. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Akad ini campuran akad syirkah 

milik dengan ljarah yang mutanaqishah atau jual beli yang disifati dengan 

mutanaqishah (decreasing). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama 

baru, yaitu musyarakah mutanaqishah (MMQ). Substansinya hampir sama 

dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, 

namun bentuk ijarahnya berbeda, karena transfer of title ini bukan dengan 

janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanaqishah, 

karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.  

4. say’ wafa’ adalah percampuran (gabungan) dua akad jual beli yang 

melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad ke-5 Hijriyah, 

akad ini merupakan multi akad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah 

menjadi satu akad, dengan nama baru yaitu bay wafa’.  

Kedua, Hybrid Contract yang mujtami’ah/mukhtalitah dengan nama akad 

baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (bay’ at-takjiry) 

lease and purchase. Contoh lain ialah mudharabah musytarakah pada life 

insurance dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah 

menggabungkan wadiah dan mud harabah pada GIRO, yang bisa disebut 

Tabungan dan Giro Automatic Transfer Mudharabah dan Wadiah. Nasabah 

memunyai dua rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dalam 1 

produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis.  

                                                             
95 Ibid 
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Ketiga, Hybrid Contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak 

melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan 

dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya:  

1. Kontrak akad pembiayaan take over pada akernatif 1 dan 4 pada fatwa 

DSN MUI No 31/2000. 

2. Kafalah wal ijarah pada kartu kredit.  

3. Wa’ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dan lain-lain pada 

pembiayaan rekening koran or line facility. 

4. Murabahah wal wakalah pada pembiayaan murabahah basithah.  

5. Wakalah bil ujrah pada L/C, RTGS, General Insurance, Factoring.  

6. Kafalah wal Ijarah pada LC, Bank Garansi, pembiayaan mukijasa / 

multiguna, kartu kredit.  

7. Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna pada pembiayaan terhadap 

karyawan koperasi instansi.  

8. Hiwalah bil Ujrah pada factoring.  

9. Rahn wal ijarah pada REPO SBI dan SBSN.  

10. Qardh, Rahn dan Ijarah pada produk gadai emas di bank syariah.  

Keempat, Hybrid Contract yang mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan). 

Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan 

pinjaman (bay’ wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam 

satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadis 

Rasulullah Saw. Contoh lainnya: menggabungkan qardh dengan janji hadiah. 

Contoh-contoh penerapan hybrid contract di atas, masih perlu penjelasan luas dan 

memadai. Selain itu pembahasan tentang konsep hybrid contract ini dan 

penerapannya dalam transaksi bisnis (baik perbankan maupun keuangan syariah) 

masih membutuhkan kajian yang panjang.  
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4.2.4. Kelompok Akad 

1. Kelompok Akad: Jual Beli 

Jenis Transaksi:  

a. Murabahah 

Murabahah merupakan kontrak untuk jual beli biasa; harga jual terdiri dari 

harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan persentase, markup, atau 

cost plus tertentu, sebagai keuntungan penjual. Harga pokok harus diketahui oleh 

pembeli. Akad murabahah tidak dapat diperpanjang, tetapi waktu pembayaran 

dapat ditunda sampai waktu yang disepakati, tetapi tanpa tambahan harga; 

pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan96. 

Peranan Bank. Dalam hubungan dengan bank, transaksi murabahah harus 

berkaitan dengan kegiatan jual beli. Bank dapat membelikan barang yang 

diperlukan oleh nasabahnya dengan membayar tunai kepada penjual. Kemudian, 

barang yang sama dijual, dengan tambahan margin sebagai untungan bagi bank, 

kepada nasabah tersebut dengan cara tangguh atau angsur. Pembiayaan seperti ini 

disebut sebagai bai’ bithaman ajil; tetapi disini, pembeli tidak harus mengetahui 

harga pokok. 

Kontrol Penggunaan Dana. Secara teoretis, dari segi pembiayaan, bank tidak 

memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang, tetapi bank 

membelikannya terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkan barang itu kepada 

nasabah dengan pembayaran tangguh. Di sini, bank menghadapi risiko 

pembiayaan, yang setara dengan risiko kredit, jika pembeli dengan bayar angsur 

gagal melakukan pembayaran. 

Risiko Bagi Bank. Asalkan bank telah memiliki pembeli untuk barang yang 

dibeli, maka bank tidak menghadapi risiko gagal jual. Jika terjadi gagal bayar, 

penyelesaiannya cenderung bersifat self liquidating, karena sumber 

penyelesaiannya berasal dari transaksi atau barang itu sendiri; barang yang sama 

dapat digunakan sebagai jaminan.” Menurut Ebrahim dan Joo,” dan juga penulis 

lainnya seperti Algoud dan Lewis, barang yang telah dijual dimiliki oleh pembeli, 

                                                             
96 Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 32 
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tetapi karena pembayarannya tangguh atau diangsur, barang yang sama dapat 

dijadikan jaminan bagi bank. Jaminan akan dilepas pada saat pembayaran 

angsuran terakhir dilakukan97. 

Porsi Keuntungan yang Diangsur. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi 

ini bersifat tetap, dan merupakan kompensasi terhadap pelayanan yang diberikan, 

dan risiko yang ada dapat timbul selama masa angsuran. Karena harga jual 

diangsur kepada bank, maka di sini terdapat unsur pemerataan pendapatan selama 

masa angsuran, atau disebut sebagal payment atau income smoothing. 

Perbedaan Dengan Riba. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa unsur 

mark up atau margin tersebut setara dengan unsur bunga, hanya saja dengan 

nomenklatur yang berbeda. Jika ditinjau dari substansi apa yang dibiayai, kiranya 

pendapat ini tidak tepat. Akad murabahah bukan akad yang memberikan 

pinjaman uang, melainkan akad jual beli barang yang bersifat tangible, dengan 

pembayarannya ditunda atau diangsur (bai’ bithaman ajil). Jadi, prima kausa 

akadnya bukan uang seperti halnya dalam perjanjian kredit bank konvensional, 

melainkan barang, yang merupakan hasil dari produksi ekonomi riil. 

Menurut Gieraths, seperti yang dikutip oleh Kamali, mark up tidak sama 

dengan bunga. Mark up berkaitan dengan jual-beli barang, sedangkan bunga 

merupakan produk dari transaksi keuangan98. Akkas memberikan alasan 

tambahan. 

Pertama, mark up atau margin adalah hasil kesepakatan dari kedua pihak 

yang bertransaksi, sedangkan bunga cenderung ditetapkan secara sepihak oleh 

pemberi pinjaman. 

Kedua, sebelum dijual oleh bank ke nasabah, barang yang diperdagangkan 

sudah menjadi milik bank, atau secara phisik atau berdasarkan hukum, berada di 

bawah pengawasan bank. Di sini, bank tetap menghadapi risiko barang bisa tidak 

terjual, yang merupakan dasar untuk memperoleh keuntungan dalam konsep “al-

ghurmu bil ghunmi”. 

                                                             
97 Ibid 
98 Mohammad Hashim Kamili, Equity and Fairness in Islam, The Islamic Tests Society, Cabidge UK, 
Kualumpur, Ilmiah Publishers, 2006, hlm. 110, dalam bukunya Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy, 
Loc. Cit. 
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Ketiga, transaksi pertama antara penjual dengan bank merupakan transaksi 

yang terpisah dengan transaksi kedua, yaitu antara bank dengan pembeli. Masing-

masing transaksi berdiri sendiri.  

Perbedaan Harga Tunai Dengan Harga Angsuran. Ditinjau dari harga yang 

berbeda antara harga jual atas pembayaran tunai, dengan harga yang lebih tinggi 

atas pembayaran tangguh atau diangsur, perbedaan harga ini dinilai bukan bersifat 

bunga atau riba, karena beberapa pertimbangan.  

Pertama, hal tersebut terjadi atas jual beli suatu barang berdasarkan kesepatan 

kedua belah pihak, pembeli dan penjual; pembeli memperoleh barang yang 

diperlukan tanpa langsung membayar barang tersebut, sedangkan penjual melepas 

barangnya tanpa memperoleh pembayaran seketika, tetapi harus menunggu 

beberapa saat kemudian. Harga yang lebib tinggi itu dianggap sebagai kompensasi 

terhadap kemungkinan adanya risiko yang harus dihadapi penjual.  

Kedua, pembeli menerima barang sebelum membayar merupakan suatu 

bentuk keuntungan atau profit opportunity; perbedaan harga tunai dengan harga 

kredit merupakan faktor penyeimbang bagi penjual untuk menutupi risiko yang 

haarus ditanggung oleh penjual, mengingat adanya waktu yang lebih lama untuk 

menunggu pembayaran berkala. Keuntungan ini kemudian diangsur sejalan 

dengan angsuran dari harga pokok barang yang dibeli; dan menurut Kahf dan 

Khan, berasal dari kegiatan pasar komersial, dan bukan dari tindakan 

kemanusiaan seperti halnya bunga pada peminjaman uang. 

Di samping itu, dengan berjalannya waktu, jumlah yang harus dibayar secara 

angsur itu tidak bertambah, sebagaimana yang terjadi jika jumlah awal tersebut 

mengandung bunga. 

b. Salam dan lstishna 

Keduanya merupakan akad jual beli dengan pembayaran penuh, atau sebagian 

dilakukan di muka, untuk barang hasil produksi sesuai pesanan, asalkan kuantitas 

dan kualitas dapat ditentukan dengan tepat; dan barang disediakan dan diserahkan 

pada waktu yang ditentukan. 

Salam. Dalam transaksi salam, pembayaran dilakukan secara penuh di muka. 

Sebagai kompensasi terhadap pembayaran penuh di muka, pemesan atau membeli 
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dapat memperoleh harga yang lebih baik. Salam dapat digunakan tidak saja untuk 

produk pertanian, tetapi juga untuk barang-barang industri. 

Nabi Muhammad Saw. menetapkan syarat bahwa ukuran, berat, dan tanggal 

penyerahan harus jelas. Pada masa Nabi Saw. pembiayaan salam digunakan untuk 

barang-barang basil pertanian, agar petani atau pedagang kecil dapat memperoleh 

pembiayaan modal kerja. Petani sebagai penjual dapat memperoleh modal kerja, 

yang diperlukan untuk menanam. Untuk tujuan ini, kolateral tidak dapat 

dipersyaratkan. 

Jangka Waktu. Dari segi jangka waktu, para ahli fikih bendebat mengenai 

jangka waktu minimum pembiayaan salam. di antaranya mengatakan, jika kurang 

dari sebulan sampai waktu penyerahan barang, maka salam tidak sah. Namun, 

karena Nabi Muhammad Saw. tidak menentukannya, kesimpulan yang diambil 

adaiah berdasarkan asas manfaat bagi penjual, sesuai dengan misi dari 

pembiayaan salam. Keperluan menciptakan manfaat berbeda dari tempat ke 

tempat dalam waktu yang berbeda. 

Ketentuan Khusus. Karena misi dari pembiayaan ini adalah untuk membantu 

pihak penjual dalam menyiapkan barang dagangannya, maka salam tidak dapat 

digunakan untuk barang-barang yang dapat disediakan langsung. Menurut 

ketentuan syariah, pertukaran barang-barang yang tersedia langsung harus 

dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. 

Istishna. Pembiayaan istishna, serupa dengan pembiayaan salam, tetapi 

digunakan untuk barang-barang non pertanian atau barang-barang hasil proses 

pembuatan, manufaktur, atau konstruksi, atas pesanan. Pembayaran tidak harus 

dilakukan di muka, tetapi dapat dilakukan dengan angsuran, atau sesuai dengan 

progres dari pesanan atau pekerjaan, atau bahkan dapat ditunda berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Jika penjual gagal untuk menyerahkan atau mengirimkan 

barang yang dipesan dalam waktu yang disepakati, harga dapat dikurangi 

sejumlah tertentu perhari berdasarkan kesepakatan. Jika barang yang dikirim tidak 

sesuai dengan pesanan, maka pemesan dapat membatalkan akad. 

Peranan Bank. Bank dapat melakukan kedua pembiayaan salam atau istishna 

untuk melakukan pesanan barang, dan kemudian menjual barang tersebut dengan 
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akad murabahah kepada yang membutuhkan; atau melakukan akad salam kedua 

dengan calon pembeli.  

 

2. Kelompok Akad: Sewa  

Jenis Transaksi: 

a. Ijara  

Bagi bank, transaksinya mencakup pembelian barang atas pesanan nasabah, 

kemudian menyewakannya atas asas manfaat kepada nasabah tersebut, jumlah dan 

jangka waktu tertentu. Sejalan dengan prinsip syariah, aset yang dapat disewakan 

adalah yang dapat menghasilkan utilitas atau produktivitas. Kepemilikan dari 

barang, yang sekaligus merupakan jaminan bagi bank, tetap berada pada bank, 

demikian pula tanggung jawab kepemilikannya; dengan alasan bahwa manfaat 

kepemilikan tetap berada pada pemilik. 

Tanggungjawab kepemilikan meliputi biaya asuransi, pajak, pemeliharaan, 

dan biaya-biaya lain, dan tidak dapat dipindahkan kepada penyewa. Pada leasing 

konvensional, tanggung jawab pemeliharaan berada pada pihak penyewa atau 

lessee, dan biaya-biaya iainnya sering dipindahkan pada penyewa secara langsung 

atau tidak langsung. 

 

b. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), atau Nama Lain Ijara Wa Iqtina 

Dengan akad ijara, pemilik barang menandatangani perjanjian terpisah yang 

menyatakan bahwa, di akhir masa sewa, penyewa dapat membeli barang yang 

disewa dengan harga ditentukan lebih dahulu, atau pemilik barang dapat 

menghibahkan barang tersebut ketika penyewa telah melunasi seluruh biaya sewa. 

Janji ini bersifat unilateral, dan tidak bilateral, dan hanya mengikat pemilik 

barang; karena jika mengikat kedua belah pihak secara efektif akad itu menjadi 

akad jual beli untuk sesuatu di masa depan99. 

 

                                                             
99 Muhammad Imran Ashraf Usmani, Meezanbank’s Guide to Islamic Banking, Darul-Ishaat, Karachi, 2002, 
hlm. 161. dalam bukunya Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy, Loc. Cit., hlm. 37 



 
 

65 
 

3. Kelompok Akad: Kerja Sama atau Bagi Hasil atau Profit and Loss 

Sharing (PLS). 

Amanah atau Kepercayaan. Asas yang mendasari konsep kerja sama ini 

adalah Sabda Nabi Saw. melalui sebuah Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan 

Abu Hurairah, yang berbunyi,”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

bersyarikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain”. Sabda ini 

menunjukkan karakteristik ekonomi Islam bahwa nilai moral harus 

dimanifestasikan ke dalam kegiatan ekonomi, dan gabungan antara uang sebagai 

potensi modal dan modal sebagai properti produktif, merupakan alat sosial untuk 

mencapai tujuan-tujuan sosial. 

Akad PLS ini serupa dengan pembiayaan ekuitas, dan bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan atas risiko atau tanggung jawab yang terkait dengan 

perolehan keuntungan itu. Seperti yang tersirat dalam Al-Qur’an (QS 5: 2), Islam 

mendorong konsep kerja sama atas kepercayaan atau amanah, dengan membagi 

risiko risk sharing bagi pihak yang berpartisipasi dalam suatu bentuk usaha. Risk 

sharing diartikan sama dengan loss sharing. 

Jenis Transaksi:  

a. Mudharabah  

Mudharabah, atau kemitraan pasif, adalah kontrak untuk pembiayaan dengan 

struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal, atau shahibul mal sebagai mitra 

pasif, menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang 

ditentukan (muqayyadah atau restricted) atau tidak ditentukan (mutlaqah atau 

unrestricted), dengan pihak lain yang merupakan pengusaha sebagai pengelola 

modal, atau disebut sebagai mudharib. Terhadap harta shahibul mal, mudharib 

bertindak sebagai wakil atas dasar trust atau kepercayaan; sedangkan dari segi 

perolehan keuntungan, mudharib berfungsi sebagai mitra. 

Modal dan Usaha. Status dana untuk dijadikan modal dan shahibul mal 

dipersamakan dengan modal yang ada pada manusia atau human capital, yang 

berupa keahlian berbisnis dari mudharib. Keahlian berbisnis ini meliputi 

pengetahuan, pengalaman, ide yang kreatif, yang semuanya tercatat dalam suatu 

jejak rekam yang berkaitan pada suatu jenis bisnis atau usaha. Modal harus disetor 
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tunai atau tidak boleh diutang oleh shahibul mal, sedangkan mudharib 

memberikan kontribusinya dalam bentuk usaha dan keahlian berbisnisnya. 

Mudharib memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola usaha yang dibiayai. 

Keuntungan (Profit Sharing). Keuntungan dibagi atas nisbah yang disepakati 

oleh para pihak, dan disepakati di awal kontrak. Shahibul mal memperoleh 

keuntungan atas risiko bisnis ke dalam mana dananya ditanam dan mudharib 

menyediakan waktu dan menggunakan keahlian bisnisnya. Selama menjalankan 

usaha, mudharib tidak dapat memperoleh apa-apa. Karena itu, mudharib harus 

memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai kehidupan diri dan 

keluarganya, karena tidak memperoleh gaji. Pada saat yang sama, pelaksanaan 

usaha menuntut pemenuhan komitmen profesionalitasnya secara penuh. 

Kerugian (Loss Sharing). Shahibul mal menanggung kerugian yang 

diakibatkan oleh terjadinya risiko bisnis, yang sebatas modal yang 

ditanamkannya. Ketika kerugian ini terjadi, mudharib juga mengalami kerugian, 

karena tidak memperoleh kompensasi atas jerih payahnya, tenaga yang telah 

dicurahkan dan waktu yang telah digunakannya. Namun, kerugian yang 

ditimbulkan karena kelalaian, kesalahan, atau perbuatan yang menyimpang dari 

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, pihak mudharib harus 

menanggungnya. Untuk itu menghadapi risiko karakter dari mudharib, shahibul 

mal dapat meminta suatu bentuk jaminan dan mudharib, Jangka waktu akad 

mudharabah dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diakhiri setiap 

saat oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu. 

Substansi Pembiayaan. Substansi penting dan pembiayaan mudharabah 

adalah misi yang menyatukan pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki 

keahlian usaha atau prospek usaha, dengan pihak yang memiliki keahlian usaha 

atau prospek usaha, tetapi tidak memiliki modal. Keahlian dan prospek usaha 

merupakan prima kausa dari akad ini. Penyatuan kedua unsur usaha ini, modal 

dan keahlian termasuk tenaga kerja ke dalam kegiatan di sektor ekonomi riil yang 

berhasil, memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, pembukaan 

lapangan kerja baru; termasuk pengembangan kewiraswastaan masyarakat. 
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Namun, keuntungan bagi shahibul mal sangat tergantung pada keberhasilan usaha 

mudharib, dan dapat dipengaruhi karakter dan keahliannya. 

Kontrol Penggunaan Dana. Dari segi penggunaan dana, akad mudharabah 

secara implisit memberikan peluang bagi mudharib untuk sepenuhnya 

menggunakan dana modal yang diberikan. Shahibul mal tidak dapat ikut 

mengelola usaha, kecuali menerima laporan hasil usaha. Penggunaan dana modal 

dan shahibul mal lebih terkontrol, pada akad mudharabah muqayadah; dan 

apabila sejak awal sebagian modal langsung dibelikan barang dagangan atau 

mesin yang digunakan untuk berproduksi. Ketika siklus bisnis berulang-ulang, 

maka sulit bagi shahibul mal untuk langsung mengontrol arus kas usaha. Karena 

alasan ini, beberapa literatur menyebutkan jenis pembiayaan ini sebagai 

pembiayaan atas kepercayaan atau trust financing. 

Peranan Bank. Dengan akad mudharabah, bank bertindak sebagai mudharib 

dalam menjalankan usaha (bank), ketika menerima dana dari masyarakat, dan 

nasabahnya ini bertindak sebagai shahibul mal, dan dapat ditempatkan dalam giro, 

tabungan dan deposito. Sebaliknya, bank dapat pula bertindak sebagai shahibul 

mal, dengan menyediakan modal bagi suatu usaha, bagi nasabah sebagai 

mudharib. 

 b. Musyarakah 

Musyarakah adalah pembiayaan ekuitas melalui kerja sama atau joint venture 

menyerupai venture capital pada pembiayaan konvensional; dan dilakukan untuk 

jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang jika dikendaki oleh para pihak. 

Menurut Gait dan Worthington, akad musyarakah sangat cocok untuk pembiayaan 

proyek atau project financing. 

Modal dan Usaha. Perbedaan dengan akad mudharabah adalah pada akad 

musyarakah setiap pihak yang terdiri dari dua atau lebih pengusaha masing-

masing memberikan kontribusi, dalam modal, aspek manajemen, dan 

pengawasan, baik dalam porsi yang berbeda maupun sama, atas kesepakatan awal. 

Para mitra memiliki hak suara secara proporsional berdasarkan modal masing-

masing, dan setiap wakil dapat duduk dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra 
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berkerja sanma atas “kepercayaan”, dan tidak dapat meminta jaminan dan mitra 

lainnya. 

Pengambilan keputusan usaha dilakukan bersama, atas dasar kontribusi modal 

masing-masing. Dengan demikian, setiap mitra dapat menentukan arah 

perkembangan usaha, dan sekaligus secara bersama-sama dapat mengontrol 

perjalanan usaha. Keuntungan dan Kerugian (Profit and Loss Sharing). 

Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, tetapi kerugian selalu dibagi 

berdasarkan dan terbatas pada partisipasi modal masing-masing. 

c. Musvarakah Mutanaqisah  

Subtansi dan pembiayaan ini adalah kepemilikan bersama, antara bank dan 

nasabah, yag pada akhirnya dimiliki penuh oleh nasabah setelah seluruh angsuran 

dilakukan oleh nasabah. 

Kepemilikan Bersama. Akad ini merupakan pembiayaan untuk perumahan 

melalui kerja sama pembiayaan berdasarkan musyarakah, antara bank sebagai 

financier dengan nasabah pembeli rumah. Masing-masing pihak memasukkan 

modalnya, misalkan bank 80% dan calon nasabah 20%, ke dalam pembelian 

rumah yang diinginkan nasabah. Berdasarkan modal ini, bank dan nasabah 

memiliki rumah secara bersama, dengan porsi masing-masing. 

Dengan Angsuran Menuju Kepemilikan Penuh. Sebagai fitur yang penting 

dari akad ini, porsi kepemilikan bank berangsur-angsur berkurang sejalan dengan 

pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Angsuran ini terdiri dari porsi 

yang digunakan untuk membeli bagian kepemilikan bank, dan posi yang 

digunakan sebagai biaya sewa kepada bank. Porsi ekuitas nasabah terus 

bertambah, dan ekuitas bank berkurang, yang pada akhirnya nasabah akan 

memiliki rumah tersebut sepenuhnya. Perbedaan dengan kredit bank kovensional. 

Perbedaan antara akad ini dengan pembiayaan perumahan konvensional adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, prima kausa dari akad ini adalah rumah yang dibiayai yang 

merupakan produk sektor riil; yang pada pembiayaan konvensional berupa uang 

atau kredit sebagai unsur utama sektor keuangan konvensional. 
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Kedua, rumah yang dibeli merupakan jaminan atas kredit yang diberikan 

untuk membeli rumah tersebut, dengan pengikatan hak tanggungan atau 

mortgage; sedangkan pada yang pertama, rumah itu merupakan milik bersama 

antara bank dan nasabah, dan bukan sebagai jaminan an sich atau terlepas dari 

kepemilikan bersama. 

Ketiga, pada bank konvensional, kepemilikan rumah dibentuk dari perolehan 

kredit bank sebagai utang atau loan; sedangkan pada bank syariah, kepemilikan 

rumah dibangun dari dana ekuitas secara bersama oleh bank dan nasabah; 

sehingga di sini terlihat bahwa konsep pembiayaan bank syariah bersifat equity 

based.  

 

4.3. Mendesain Akad Hybrid Contract yang tepat untuk kegiatan pembiayaan 

di Bank Syariah 

4.3.1. Desain Akad (Transaksi) Dalam Bisnis Syariah  

Desain kontrak adalah upaya menemukan bentuk kontrak yang tepat untuk 

suatu kegiatan pembiayaan di bank syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat 

melakukan desain kontrak adalah perlu memahami akad-akad yang berlaku di 

BMT. Pada bahasan bab ini akan dibahas tentang berbagai teknik mendesain suatu 

akad pembiayaan syariah.  

Ada empat teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad 

pembiayaan syariah100, yaitu (1) memahami karakteristik kebutuhan nasabah; (2) 

memahami kemampuan nasabah; (3) memahami karakteristik sumber dana pihak 

ketiga bagi bank, dan (4) memahami akad fikih yang tepat.  

1. Memahami Karakieristik Kebutuhan Nasabah  

Teknik pertama yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad 

pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam 

hal in terdapat dua hal yang perlu diperhatikan101. 

a. Objek  

                                                             
100 Muhammad, Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya, Op. Cit, hlm. 138. 
101 Ibid 
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Hal pertama yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan 

nasabah adalah objek. Apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah 

adalah berupa barang, harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut ready stock 

atau goods in process. Jika barang tersebut ready stock, pembiayaan yang 

layak untuk diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah. Namun 

jika barang tersebut berupa goods in process, harus dilihat lagi dari sisi apakah 

waktu yang diperlukan dalam proses barang tersebut berada di bawah 6 bulan 

atau lebih. Jika proses barang tersebut berada di bawah 6 bulan maka 

pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan salam dengan asumsi 

nasabah akan mampu menyelesaikan kewajibannya dalam satu kali 

pembayaran sekaligus. Namun, jika proses barang tersebut berada di atas 6 

bulan, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan istishna’ dengan 

asumsi nasabah baru akan mampu menyelesaikan kewajibannya setelah 

melakukan beberapa kali pembayaran. Di sisi lain, apabila objek pembiayaan 

yang dibutuhkan nasabah bukan berupa barang, melainkan jasa, maka 

pembiayaan yang harus diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan ijarah.  

b. Kegunaan  

Hal kedua yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan 

nasabah adalah dan sisi kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal 

ini, hal utama yang harus dicermati adalah apakah barang atau jasa yang 

dibutuhkan nasabah akan digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif. 

Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kegiatan 

produktif, harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut digunakan untuk modal 

kerja atau investasi.  

Selain dua hal di atas, penggunaan dana oleh nasabah atau mitra bank syariah 

dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.  

a. Modal Kerja  

Jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk modal kerja, 

maka harus dilihat apakah nasabah telah mempunyai kontrak dengan pihak 

ketiga atau tidak. Jika nasabah telah mempunyai kontrak, yang harus ditelaah 

adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau 
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pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang dapat 

diberikan bank syariah adalah pembiayaan istishna’. Namun, jika untuk 

pengadaan barang, pembiayaan yang dapat diberikan bank adalah pembiayaan 

mudharabah, kecuali pembiayaan produktif usaha berskala kecil. Pengecualian 

ini dilakukan hanya sebagai sebuah strategi bagi bank untuk menghindari risiko 

yang tinggi. Jika nasabah ternyata belum memunyai kontrak, yang harus dilihat 

adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk ready stock atau goods in 

process. Jika untuk ready stock, pembiayaan yang diberikan bank syariah 

adalah murabahah. Namun, jika bukan untuk ready stock, melainkan goods in 

process, maka harus dilihat lagi dari sisi apakah proses barang tersebut 

memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam, Namun, jika proses 

barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang 

diberikan adalah istishna’.  

b. Investasi 

Dalam hal jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk 

investasi, yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut dimaksudkan 

untuk ready stock atau goods in process. Jika untuk ready stock, faktor 

selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap 

tax issues atau tidak. Jika ya, pembiayaan yang diberikan bank adalah 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Namun jika tidak sensitif, 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Jika pembiayaan 

investasi tersebut bukan dimaksudkan untuk ready stock, melainkan goods in 

process, maka harus dilihat lagi dari sisi apakah proses barang tersebut 

memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika proses 

barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang 

diberikan adalah istishna’.  

Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah bukan untuk 

kegiatan produktif, melainkan konsumtif, harus dilihat dari sisi apakah 

pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian 



 
 

72 
 

barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut 

berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang 

diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in 

process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang 

tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut 

memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah 

istishna’. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah di bidang jasa, pembiayaan syariah yang dapat diberikan adalah 

pembiayaan ijarah.  

 

2. Memahami Kemampuan Nasabah  

Teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan 

syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini, hal yang perlu 

diperhatikan adalah dari sisi highly predictable, yakni apakah sumber pendapatan 

nasabah sangat dapat diprediksikan atau tidak. Jika sumber pendapatan nasabah 

highly predictable, faktor berikutnya yang harus dilihat adalah apakah 

pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika, 

untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan 

istishna’.Namun jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang diberikan adalah 

pembiaayaan mudharabah, kecuali produksi usaha skala kecil. Jika sumber 

pendapatan nasabah tidak termasuk ke dalam kategori highly predictable,faktor 

selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk ready 

stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah 

pembiayaan murabahah. Namun jika untuk goods in process, harus dilihat lagi 

dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang 

diberikan adalah pembiayaan salam. Namun jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan 

yang diberikan adalah pembiayaan Istishna’102.  

 

 

                                                             
102 Ibid 



 
 

73 
 

3. Memaham, Karakteristik Sumber Dana Pihak Ketiga Bagi, Bank 

Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain sutu akad pembiayaan 

syariah adalah memahami karakeristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. 

Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditujukan 

untuk mendapatkan103:  

a. kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam 

memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembayaran (cash in) dan 

debitur; 

b. kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan 

kepada pemegang dana (pihak ketiga) dapat ditutupi oleh pembayaran (cash in) 

dari debitur.  

Maka berdasarkan atas dua tujuan di atas, dalam memahami karakteristik 

sumber dana pihak ketiga bank harus melakukan analisis arus kas, baik dari sisi 

cash in bank (berarti juga sebagai cash out debitur) dan arus kas dari sisi cash out 

bank (berarti juga sebagai cash in debitur).  

Dalam hal cash in bank (cash out nasabah), faktor yang harus diperhatikan 

adalah apakah ia berbentuk grace period atau tidak. Grace period adalah 

tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk tidak melakukan 

pembayaran cicilan sampai waktu tertentu.  

Contoh: Pada tanggal 1 Maret 2Oxx, Bank Perkasa Syariah memberikan 

pembiayaan kepemilikan mesin penggilingan daging kepada Ahmad. Ahmad 

memproyeksikan bahwa mesin tersebut baru dapat memberikan manfaat ekonomi 

setelah tiga bulan mendatang, sehingga ia meminta kepada bank untuk 

memberikan penangguhan cicilan pertama dilakukan pada tanggal 1 Juni 2Oxx 

dan Bank Perkasa Syariah menyetujuinya. Nah tenggang waktu antara tanggal 1 

Maret sampai dengan 1 Juni inilah yang disebut sebagai grace period.  

Jika ada grace period, konsekuensi yang diterima bank adalah bank tidak 

akan mendapatkan cash in dari debitur selama masa ini dengan demikian bank 

juga tidak mampu untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana. 

                                                             
103 Anonimus, Produk-Produk Bank Islam, Karim Sonsulting Bekerja bekerjasama dengan Bank Indonesia, 
Jakarta, 2002, hlm. 122. 
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Oleh sebab itu, bank perlu melihat lebih lanjut apabila ada masa grace period, 

yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran tersebut dilakukan secara 

installment atau tidak. Apabila tidak installment berarti debitur hanya akan 

melakukan pembayaran satu kali saja, yaitu di akhir masa pembiayaan. Tentunya 

model pembayaran seperti ini sangat memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga 

lebih baik bank memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan apabila debitur 

menginginkan pembayaran dilakukan secara lump sum di akhir kontrak.  

Jika installment, berarti bank masih memungkinkan memberikan bagi basil 

kepada deposan sesuai dengan termin installment tersebut baik bulanan maupun 

nonbulanan. Oleh karena itu, faktor selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah 

pembayaran itu dilakukan secara bulanan atau tidak. Jika bulanan, maka bank 

syariah menggunakan multiple aqad, yakni terdiri dari ijarah dan akad lainnya. 

Penerapan multiple aqad, karena dengan menggunakan multiple aqad walaupun 

ada masa grace period bank tetap mampu mendapatkan cash in dari debitur setiap 

bulannya. Hal ini berarti juga bank mampu memberikan bagi basil kepada 

deposan. Lalu apakah yang dimaksud dengan multiple aqad? Multiple aqad atau 

juga disebut sebagai akad murakah adalah akad gabungan yang terdiri dari dua 

akad atau lebih. Contoh Multiple Aqad: Ijarah bil Isthisna’ wal Murabahah.  

Bila si debitur menginginkan pembiayaan murabahah untuk pemesanan 

rumah tipe 72/250 kepada bank dan debitur baru akan melakukan pembayaran 

pertama atas rumah tersebut pada saat serah terima rumah, maka pembiayaan ini 

mempunyai konsekuensi adanya masa grace period, yaitu selama masa 

persetujuan pembiayaan atas pemesanan rumah tipe 72/250 tersebut dan masa 

penyerahan rumah yang dipesan tersebut. Untuk itu, bank dapat mengatasi masa 

grace period ini dengan cara melakukan kontrak tambahan, yaitu kontrak ijarah. 

Dalam kontrak ijarah tersebut, debitur bertindak sebagai pemberi pekerjaan 

kepada bank untuk mencarikan rumah yang sesuai dengan pesanan dan pihak 

bank sebagai pihak yang mendapat tugas tersebut. Dan atas kontrak ijarah ini 

selaku pihak yang menyewakan, bank berhak mendapatkan fee setiap bulanya. 

Secara lebih jelas contoh akad murakah.  
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Namun jika pembayarannya dilakukan secara bulanan, maka bank dapat 

menggunakan sumber dana RIA (Restricted Investment Accout= Mud harabah 

Muqayyadah), yakni sumber dana yang hanya dapat digunakan pada waktu, 

tempat atau objek tertentu.  

Dalam hal cash in bank (cash out nasabah) tidak berbentuk grace period, 

berarti sejak masa pembiayaan berlangsung pihak bank akan langsung 

mendapatkan cicilan pembayaran (cash in) dari nasabah pembiayaan. Tentu saja 

hal ini lebib mudah dan menguntungkan bank karena lebih leluasa dalam mencari 

sumber pendanaan dana pihak ketiga. Dalam hal tidak ada grace period, bank 

dapat mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu dengan pembayaran 

installment atau tidak. Apabila pembayaran dilakukan tidak secara installment 

bank dapat menggunakan pembiayaan murabahah naqdan (tunai sekaligus di 

akhir masa perjanjian). Apabila pembayaran debitur dilakukan dengan 

installment, bank dapat menggunakan pembiayaan murabahah muajjal, dan untuk 

memenuhi pembiayaan tersebut bank dapat mengelompokkan ke dalam dua hal, 

yaitu apakah pembayaran debitur dilakukan secara bulanan atau tidak. Apabila 

debitur melakukan installment secara bulanan berarti bank dapat memberikan 

keuntungan bagi basil kepada deposan secara bulanan juga, dan untuk sumben 

pendanaan tersebut bank dapat menggunakan URIA sebagai sumber pendanaan 

bagi pembiayaan kepada debitur tersebut. Namun jika pembayaran tidak 

dilakukan secara bulanan, maka bank dapat menggunakan sumber dana RIA 

(mudharabah muqayyadah).  

Dalam hal cash out bank (cash in nasabah), faktor yang harus diperhatikan 

adalah apakah berbentuk lump sum atau tidak. Jika berbentuk lump sum, faktor 

selanjutnya yang dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk kebutuhan 

barang atau jasa. Jika untuk kebutuhan barang, faktor yang harus dianalisis 

berikutnya adalah apakah barang tersebut termasuk ready stock atau goods in 

process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan 

murabahah. Namun jika berbentuk goods in process, harus dilihat lagi dari segi 

waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah 
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pembiayaan salam. Namun jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan 

adalah pembiayaan istishna’. 

Jika untuk memenuhi kebutuhan jasa, pembiayaan yang diberikan adalah 

ijarah. Namun jika pembiayaan tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan barang 

atau jasa, melainkan penyertaan modal (syirkah), maka faktor berikutnya yang 

harus diperhatikan adalah apakah syirkah tersebut berbentuk sindikasi atau tidak. 

Yang dimaksud dengan sindikasi adalah kelompok investor yang bekerja sama 

untuk membiayai suatu proyek. Jika berbentuk sindikasi, maka pembiayaan yang 

diberikan adalah pembiayaan musyarakah. Namun jika tidak berbentuk sindikasi, 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah.  

Jika cash out bank (cash in nasabah) tidak berbentuk lump sum, melainkan 

termin, maka faktor yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Jika untuk memenuhi kebutuhan barang, 

faktor selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah barang tersebut 

berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang 

diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika barang tersebut termasuk 

goods in process, harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang Jika kurang dari 

6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun jika lebih 

dari 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’.  

Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jasa, 

pembiayaan yang diberikan adalah ijarah Namun jika pembiayaan tersebut bukan 

untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, melainkan penyertaan modal 

(syirkah), faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah apakah syirkah 

tersebut berbentuk sindikasi atau tidak. Jika berbentuk sindikasi, pembiayaan yang 

diberikan adalah pembiayaan musyarakah. Namun jika tidak berbentuk sindikasi, 

pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah.  

 

4. Memahami Akad Fikih yang Tepat  

Teknik keempat yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad 

pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang tepat. Penerapan sebuah 

transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena 



 
 

77 
 

haram selain zatnya, yakni mengandung tadlis, ikhtikar, ba ‘i najasy, gharar, dan 

riba, maupun karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak 

terpenuhi, terjadi ta’alluq, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara 

bersamaan.  

Di sisi lain, penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus 

memerhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yakni apakah akad tersebut 

termasuk ke dalam kategori akad tabarru’ atau akad tijarah Jika termasuk akad 

tabarru bank tidak bisa meminta kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan 

suatu transaksi. Sebaliknya, jika termasuk akad tijarah, bank berhak memeroleh 

kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan transaksi. Dengan kata lain, dari 

hasil identifikasi ini, kita akan memeroleh kepastian mana akad yang bisa 

diharapkan kompensasinya dan mana akad yang tidak bisa diharapkan. 

Terhadap transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam kategori akad tijarah, 

kita dapat melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai mana yang termasuk ke 

dalam akad tijarah yang berbasis natural certainty Contracts dan mana pula akad 

tijarah yang berbasis natural uncertainty “ntracts. Tujuan dari identifikasi ini 

adalah untuk memperoleh kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) 

maupun waktu (timing).  

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, natural certainty 

contracts merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian 

pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Dengan kata 

lain, dalam natural certainty contracts ini, kedua belah pihak saling 

mempertukarkan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, objek pertukarannya pun 

harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (quantity), mutu 

(quality), harga (price),maupun waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, 

kontrak-kontrak tersebut secara sunnatullah memberikan return yang tetap dan 

pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah murabahah, ijarah, ijarah 

muntahiya bittamlik, salam, dan istishna’.  

Sementara yang dimaksud dengan natural uncertainty contracts adalah 

kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan 

(return), baik dan segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Dengan 
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demikian, dalam NUC ini tingkat return bisa positif, negatif, maupun nol. 

Termasuk ke dalam kategori ini adalah mudharabah, musyarakah, muzara’ah, 

musaqah, dan mukhabarah.  

Untuk melihat bagaimana menentukan akad yang tepat pada suatu kasus 

pembiayaan, berikut disampaikan kasus sebagai berikut.  

 

4.3.2. Kasus Penentuan Akad Pembiayaan  

Pada tanggal 1 Mei 2017 Tuan Amir mengajukan fasilitas kepada Bank 

Syariah Amanah sebesar Rp 100juta dalam waktu 1 tahun untuk membiayai 

modal kerja usahanya dalam bidang perdagangan eceran (toko kelontong. 

Permohonan tersebut disetujui bank dengan skim murabahah modal kerja, jangka 

waktu 1 tahun dengan margin Rpl0 juta. Pencairan pembiayaan dilakukan pada 

tanggal 20 Maret 2017 dengan cara pemindahbukuan ke rekening tabungan Tuan 

Amir sebesar Rpl00 juta. Tn. Amir menggunakan dana tersebut untuk membeli 

barang dagangan kepada supplier dan menyerahkan bukti pembeliannya kepada 

bank. Dalam akad Murabahah tidak terdapat klausula bahwa bank mewakilkan 

kepada Tn. Amir untuk membeli barang untuk dan atas nama bank. Pada saat 

jatuh tempo, bank memperpanjang akad dimaksud dengan cara membuat 

addendum khusus yang berkaitan dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan. 

Penyelesaian kasus di atas, dilakukan dengan analisis kasus dari dua aspek, 

yaitu 1) Permasalahan; dan 2) rekomendasi akad, setelah itu baru ditentukan akad 

yang tepat, sebagai berikut.  

a. Permasalahan 

1) Belum ada rincian barang yang akan dibeli. 

2) Dana ditransfer ke rekening nasabah. 

3) Tidak ada klausula wakalah/mewakilkan kepada calon nasabah. 

4) Perpanjangan tidak didukung dengan informasi. 

b. Rekomendasi 

1) Harus ada rincian barang yang akan dibeli baik jenis maupun harga. 

2) Dana seharusnya langsung dibayarkan kepada supplier. 

3) Dilengkapi dengan klausula wakalah. 
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4)Perpanjangan seharusnya dilengkapi dengan informasi tambahan/alasan 

perpanjangan. 

c. Akad yang Tepat 

Skim akad yang lebih tepat adalah Mudharabah. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dasar hukum Hybrid Contract (al-‘ukud, al-murakabah) adalah Al-Qur’an, 

Assunah dan Fatwa-Fatwa para Ulama. Beberapa praktik hybrid contract tersebut 

dilakukan dalam praktik perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya, 

karena kebutuhan di mana satu sisi bank sebagai lembaga keuangan yang 

mengelola dana masyarakat yang surplus modal menerima amanah dan nasabah. 

Sudah barang tentu nasabah tidak menghendaki dananya menyusut atau hangus 

dan bahkan sebaliknya dana yang disimpan mendapat manfaat dan cara yang 

dibenarkan agama. Di sisi lain, bank syariah atau lembaga keuangan tidak 

dibolehkan menerapkan praktik riba sebagaimana yang berlaku pada bank 

konvensional. Penerapan hybrid contract merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

dihindari, dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah yang 

memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan nash. Meskipun Dewan 

Syariah Nasional (DSN-MUI) dan sebagian ahli hukum Islam membolehkan 

penerapan hybrid contract.  

Desain kontrak adalah upaya menemukan bentuk kontrak yang tepat untuk 

suatu kegiatan pembiayaan di bank syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat 

melakukan desain kontrak adalah perlu memahami akad-akad yang berlaku di 

BMT. Pada bahasan bab ini akan dibahas tentang berbagai teknik mendesain suatu 

akad pembiayaan syariah. Ada empat teknik yang perlu dilakukan untuk 

mendesain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu (1) memahami karakteristik 

kebutuhan nasabah; (2) memahami kemampuan nasabah; (3) memahami 

karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank, dan (4) memahami akad fikih 

yang tepat.  
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5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diutarakan di atas, peneliti memberikan beberapa 

kritik dan saran kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan praktik hybrid 

contract dalam perbankan syariah, antara lain:  

1. Bagi Perbankan Syariah, harus biasa memberikan inovasi produk-produk 

perbankan yang memiliki akad hybrid contract sesuai dengan kebutuhan 

transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang sesuai ketentuan 

hukum Islam. 

2. Bagi DSN-MUI juga memberikan gambaran-gambaran produk yang 

diperbolehkan beserta cara praktiknya. Sekain itu harus diperkuat dengan 

adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI agar memperkuat dari segi 

hukum Islan maupun keabsahannya dalam konteks hukum di Indonesia.  

3. Bagi praktisi Perbankan Syariah, hendaknya meningkatkan kemampuan dan 

pelayanan nasabah utamanya dalam memahami produk-produk yang 

ditawarkan untuk menghin dari ketidakfahaman dan menghindari 

kemungkinan terjadi riba.  
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