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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Teori Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (syariah financial institution) merupakan suatu

badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset

keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau aset riil berlandaskan

konsep syariah(ethasyahbania, 2014: 8). Lembaga keuangan syariah dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah (depository

financial instituation syariah) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan

lembaga keuangan syariah non depositori (non depository financial instituation

syariah) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua

lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (financial

intermedition) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (ultimate

lenders) dan pihak yang kekurangan dana atau unit deficit (ultimate borrowers).

Lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi

tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (contractual instituations), yaitu

menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi

nasabah terhadap resiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan

investasi syariah (syariah investment instituation), yaitu lembaga keuangan

syariah yang kegiatannya melakukan investasi syariah, Baitul Mal wat Tamwil

(BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) (ethasyahbania, 2014: 10)

Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit

dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang

yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam

(Perwataatmadja, 2012 : 81). Sederhananya bank syariah ialah bank yang
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beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan

pada ketentuan Al-quran dan Hadist (Sudarsono, 2011 : 22)

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut (Sudarsono,

2011: 31):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam,

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang

mengandung unsur gharar (tipuan).

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan

pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan

antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha

khususnya bagi masyarakat miskin.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah

yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non

syariah.

Tujuan pengembangan perbankan syariah (Sudarsono, 2011: 32):

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak

menerima konsep bunga.

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan

prinsip kemitraan.

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki

beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga

yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak

produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih

memperhatikan unsur moral.
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Berdasarkan filosofis serta tujuan bank Islam maka dirumuskan fungsi dan

peran bank Islam yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntasi

yang dikeluarkan oleh AAOIFFI (Accounting and Auditing Organization for

Islamic Financial Institution). Fungsi dan peran tersebut yaitu (prabowo, 2006:1):

1. Manajer investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah

2. Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat

melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya

institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas

keuangan Islam, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan

dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan)

zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2 Jasa (Fee Based Income)

Menurut (Kasmir,2010:109) Fee based incomeadalah keuntungan yang

didapat dari  transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atauselain

spread based. Dalam  PSAK No.31 Bab I huruf A angka 03 dijelaskan bahwa

dalam operasinya bank melakukan  penanaman dalam aktiva produktif seperti

kredit dan surat-surat berharga juga diberikan memberikan komitmen dan jasa-

jasa lain yang digolongkan sebagai fee based operation, atau off  balance sheet

activities. Karena  pengertian fee  based  income merupakan  pendapatan

operasional  non  bunga  maka  unsur-unsur  pendapatan  operasional  yang

masuk  kedalamnya  adalah:

1. Pendapatan  komisi  dan  provisi

2. Pendapatan  dari  hasil  transaksi  valuta  asing  atau  devisa

3. pendapatan  operasional  lainnya.
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2.3 Karakter Bisnis Perbankan Syariah

2.3.1 Customer Segment Perbankan Syariah Indonesia

Secara umum, segmen pembiayaan nasabah perbankan syariah di

Indonesia didominasi oleh pembiayaan konsumtif, kemudian diikuti dengan

pembiayaan produktif. Rata-rata komposisi pembiayaan sektor ritel konsumtif

adalah 40,8% dari total portofolio perbankan. Sementara itu, prosentase rata-rata

untuk sektor UKM sebesar 21,66% dan korporasi 36,5%. Sedangkan untuk sektor

mikro hanya fokus dikembangkan oleh 1 UUS.

Bank Syariah memiliki kriteria dari masing-masing segmen nasabah.

Misalnya, untuk sektor UKM, plafon pembiayaan kepada nasabah kecil dan

menengah masih berbeda-beda. Demikian juga dengan kriteria pembiayaan ke

segmen mikro. Sebenarnya, aturan UMKM sudah diatur oleh Kementrian

Koperasi dan UMKM. Namun, ada bank syariah yang mengkategorikan plafon

tidak berdasarkan aturan tersebut. Ada yang menyebutkan, kategori pembiayaan

mikro kecil adalah pembiayaan dibawah 500 juta, 500 juta sampai dengan 10

milyar untuk menengah, dan diatas 10 miliar untuk sektor komersial. Namun, ada

juga yang membuat standard mikro adalah untuk level sangat bawah, yaitu

pembiayaan maksimal 1,5 juta. Beragamnya standarisasi ini mempengaruhi

penentuan klasifikasi segmen nasabah perbankan syariah. Perkembangan pasar

dan potensi bank syariah di berbagai negara termasuk juga di Indonesia menuntut

dilakukannya diversifikasi produk, layanan dan model bisnis bank syariah yang

kompetitif di tingkat global dan pasar lokal. Besarnya potensi pasar di Indonesia

membuat industri perbankan berlomba- lomba membuka layanan bisnis syariah.

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir sejak 1990, industri perbankan

syariah tumbuh sangat pesat. Posisi April 2012 (terdapat 11 Bank Umum Syariah
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(BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS).

2.3.2 Offering (Value Proposition) Perbankan Syariah Indonesia

Perbankan syariah terus berinovasi dan berbenah diri untuk meningkatkan

variasi, kualitas dan kemanfaatan produk dan layanan perbankan dan keuangan

bagi nasabahnya.  Sejauh ini bank-bank syariah di Indonesia sudah mampu

menyediakan produk dan jasa keuangan yang hampir setara denganproduk-produk

konvensional, walaupun dari sisi kualitas layanan masih jauh di bawah standar

bank konvensional, disamping itu nilai lebih atau qualitative advantage bank

syariah yang menjadi pembeda utama dengan produk bank konvensional juga

belum mengemuka. Dari analisis terlihat bahwa bank-bank syariah sudah

berusaha memberikan layanan terbaik dan memberikan produk-produk layanan

sesuai kebutuhan nasabah yang umumnya dibagi ke dalam 3  segmentasi berikut:

a. Segmen Korporasi/institusi, beberapa bank syariah yang fokus melayani

segmen ini sudah menyediakan beberapa produ-produk terkini

sebagaimana produk korporasi di perbankan konvensional seperti cash

management, eletronic payroll,  pembayaran pajak, collecting dan

memberikan pembiayaan dengan margin khusus.

b. Segmen Retail Produktif (SMEs), segmen ini merupakan segmen favorit

bank syariah. Berbagai produk pembiayaan untuk usaha kecil menengah

ini terdapat hampir di semua bank-bank syariah.  Sampai dengan April

2012, pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan oleh

perbankan syariah mencapai 1.75 triliun atau 58.5% dari total pembiayaan

perbankan syariah sebesar 2.9 triliun.  Pembiayaan terhadap segmen ini

diharapkan akan terus meningkat.

c. Segmen Retail Konsumtif:  peningkatan variasi dan kualitas layanan

produk- produk konsumer di  perbankan syariah seperti tabungan,
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deposito, transfer, wealth management, e-money, e-channel melalui

internet banking, mobile banking, sms banking, gadai, KPR, KKB,

multiguna dan lain-lain semakin berkembang. Selama 5 (lima) tahun

terakhir pembiayaan konsumsi di ini  meningkat rata-rata 52.6%.  Per

April 2012, pembiayaan konsumsi yang diberikan perbankan syariah

mencapai 766 milyar.

2.3.3 Infrastruktur Perbankan Syariah Indonesia

Infrastruktur merupakan kebutuhan fisik yang penting bagi sebuah

organisasi atau perusahaan dalam proses berlangsungnya kegiatan operasional.

Terdapat banyak elemen dari infrastruktur perusahaan, seperti sumber daya

manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, dan sebagainya Saat ini jaringan

bank syariah di Indonesia 11 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah, 156 BPR

syariah, dengan 2,267 unit jaringan kantor yang tersebar luas di seluruh 33

provinsi.    Bentuk outlet layanan perbankan syariah juga sangat beragam mulai

dari kantor bank, ATM, internet dan mobile banking, dan bentuk-bentuk

kerjasama delivery channel lainnya yang akan terus ditingkatkan guna

mempermudah penyediaan layanan jasa bank syariah bagi seluruh masyarakat.

Per akhir Maret 2012, total aset perbankan syariah nasional mencapai

Rp.152,3 triliun.  Dalam 5 tahun terakhir rata-rata volume usaha bank syariah kita

bertumbuh sebesar 40,2% per tahun.  Ini  jauh melebihi pertumbuhan industri

perbankan nasional yang berkisar 20% per tahun, bahkan diatas pertumbuhan

keuangan syariah global sekitar 15-20% per tahun. Dengan trend tersebut

diharapkan market share untuk perbankan syariah - yang saat ini baru sekitar

4,13%, dapat mencapai 15 s.d. 20% dalam periode 10 - 15 tahun mendatang.

Sementara itu, hasil exercise terhadap beberapa bank umum syariah dan unit

usaha syariah menghasilkan kesimpulan bahwa, perbankan syariah Indonesia
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masih mengeluarkan cost yang cukup besar untuk membiayai infrastruktur. Dari

cost yang dikeluarkan, rata-rata tidak kurang dari 50% struktur biaya bank adalah

untuk membiayai sumber daya manusia (SDM). SDM syariah sangat dibutuhkan

untuk mengisi segala posisi yang ada di bank. SDM syariah harus mampu

memiliki pengetahuan dari dua sisi, yaitu konvensional dan syariah.  Per April

2012, Jumlah SDM perbankan syariah sebanyak 27.948 orang yaitu 21.478 SDM

BUS, 2.372 SDM UUS dan 4098 SDM di BPRS.  Saat ini, seluruh perbankan

termasuk konvensional umumnya menstandardkan pendidikan strata satu (S1) dari

berbagai jurusab untuk menjadi pegawai di level front officer dan atau back

officer, meski ada beberapa bank yang masih membolehkan pendidikan diploma

atau SMA.  Dari sisi kompetensi, SDM perbankan syariah masih terfokus pada

kompetensi di retail banking, kemampuan SDM perbankan syariah yang

menguasai corporate finance dan investasi masih terbatas. Salah satu hal positif,

bank syariah banyak menggunakan SDM lokal daerah yang memiliki kemampuan

intrapersonal, komunikasi, dan manajemen yang baik sangat mungkin menjadi

pegawai bank tersebut. Hal ini juga disebabkan fokus bisnis yang menyasar ke

masyarakat mikro di daerah.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM bank syariah yang

berkualitas, bank bank syariah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar

untuk memberikan pelatihan kompetensi SDM atau bankir-bankir nya. Pelatihan

tersebut umumnya meliputi pelatihan produk, pelatihan operasional, pelatihan

manajemen risiko, dll. Infrastruktur bank yang juga penting bagi keberlangsungan

perusahaan adalah teknologi informasi. Teknologi informasi dibutuhkan dalam

rangka kecepetan, ketepatan, dan kemudahan dalam berbisnis. Kelengkapan dan

kecepatan teknologi di bank sangat mempengaruhi sebagian nasabah dalam

memilih fasilitas atau layanan di suatu bank. Apalagi saat ini mulai berkembang

model branch less banking , dimana teknologi menjadi penentu keberlangsungan

kegiatan perbankan. Secara umum, bank-bank syariah yang ada di Indonesia yang

terbilang masih baru, menggunakan teknologi informasi yang dimiliki bank
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induknya. Hal ini disebabkan karena teknologi bank induk sudah teruji mampu

dalam menyediakan atau memfasilitasi kegiatan bisnis bank. Bank syariah yang

usianya masih sekitar 2 tahun harus berinvestasi sangat besar untuk membangun

sistem teknologi informasi, sedangkan pendaan menjadi kendala bagi bank

syariah. Sementara itu, aksesibilitas bagi nasabah melalui wujud fisik juga penting

bagi bank. Meskipun saat ini banyak dikembangkan model branch less banking

yang meminimalisasi kantor fisik bank, namun sampai saat ini, kantor fisik bank

menjadi salah satu akses terbaik masyarakat. Hal ini terbukti dengan ekspansi

kantor cabang di seluruh wilayah di Indonesia yang secara umum dilakukan bank

syariah. Investasi untuk pendirian satu unit kantor ini umumnya bank syariah

harus mengeluarkan biaya Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

2.3.4 Financing

Produk utama perbankan syariah yang umumnya ditawarkan

menggunakan skema Debt Based Financing (Murabahah dan Ijarah).  Saat ini,

produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar proporsinya adalah

produk murabahah (+60% total pembiayaan) dan ijarah. Bagi perbankan, produk-

produk tersebut juga menjadi produk favorit bank, dikarenakan skema

transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi.  Murabahah

merupakan skema jual beli dengan selisih harga berupa margin. Dari skema ini,

produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah umumnya adalah produk

konsumtif. Antara lain untuk perumahan (KPR), kendaraan bermotor (KKB),

multiguna, pembiayaan barang modal UKM, hingga pembiayaan alat-alat berat

untuk proyek besar. Dimana, tenor pembayaran angsurannya bisa mencapai

puluhan tahun. Sementara itu, untuk produk ijarah banyak diimplementasikan

dalam produk talangan haji dan pembiayaan KPR melalui akad Ijarah Muntahiya

bi Tamlik (IMBT). Selain itu, akad ijarah juga digunakan untuk penyewaan alat-

alat produksi, pembiayaan sindikasi.  Murabahah dianggap sebagai salah satu
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produk yang banyak dikritisi akademisi karena dalam skema ini, tidak terjadi

sharing risiko antara bank dengan nasabah. Ketiadaan risiko di sisi perbankan

syariah ini menyebabkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, sedangkan

bank syariah relatif aman dari risiko. Kemudahan inilah yang menyebabkan

perbankan syariah nasional lebih memilih mempromosikan produk pembiayaan

berbasis Aset Based Financing berskema murabahah dibandingkan dengan skema

profit loss sharing yaitu mudharabah dan musyarakah.

Seharusnya, dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudharabah dan

musyarakah dengan skema profit loss sharing adalah yang sebaiknya paling

banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah karena skema profit loss

sharing ini membagi risiko antara bank dan nasabah.  Sehingga ketika

perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik

dapat dihindari atau diminimalisir. Skema profit loss sharing juga dianggap lebih

unggul karena banyak digunakan untuk sektor produktif. Adapun mudharabah

adalah bentuk perniagaan dimana shahibul mal memberikan dana 100% kepada

mudharib untuk dikelola. Sedangkan risiko dana ditanggung shahibul mal kecuali

karena kelalaian. Perbankan syariah menerapkan akad mudharabah di sisi

penghimpunan dan pembiayaan. Di sisi penghimpunan, umumnya memiliki

produk tabungan berjangka dan deposito. Sedangkan dari sisi pembiayaan, produk

mudharabah bank syariah diberikan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi

khusus. Prosentase pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh perbankan

syariah masih sangat sedikit, yaitu 6,8%. Sedangkan pada musyarakah, produk

yang ditawarkan ke masyarakat umumnya adalah pembiayaan kemitraan usaha.

Karena memang produk ini adalah produk berbagi risiko. Bank Syariah juga

menggunakan akad ini dengan bank induknya dalam hal bank syariah kekurangan

likuiditas. Prosentase rata- rata pembiayaan musyarakah di perbankan sekitar

24%. Dalam hal distribusi pembagian bagi hasil usaha,  sistem perbankan syariah

yang berlaku di Indonesia menggunakan konsep Revenue Sharing bukan yaitu

sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa
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dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Prinsip Loss and Profit Sharing yaitu

pendapatan hasil usaha yang dibagikan dari pendapatan bersih belum diterapkan

di perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena

manajemen perbankan syariah belum siap untuk menerapkan prinsip ini. Di

samping itu segmen nasabah/masyarakat yang pragmatis belum siap menerima

pembagian kerugian atau menurunnya nilai dana yang disimpan di bank syariah.

Struktur dana bank syariah saat ini  didominasi oleh dana mahal. Dari data

statistik perbankan syariah Bank Indonesia, dominasi dana mahal menunjukkan

rata-rata  sekitar 72.88 persen per tahun selama 2007-2011.  Per April 2012

komposisi dana mahal perbankan syariah sebesar 79.95% dari total dana pihak

ketiga yang dihimpun bank syariah, terdiri 59.22% deposito mudharabah atau

sebesar 1.444 triliun, tabungan mudharabah sebesar 20.72% atau sebesar 505

milyar dan 18.3 % bersumber dari tabungan wadiah.

2.4 Seputar Gadai Emas iB

Gadai iB merupakan produk peminjaman uang tunai dengan

memanfaatkan jaminan atas suatu aset. Hanya dalam hitungan menit para nasabah

sudah bisa mendapatkan uang dengan cukup menyerahkan emas, berlian,

peralatan elektronik, kendaraan, dan lain - lain yang dimilikinya. Gadai iB dapat

dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan

keperluan yang mendesak. Misalnya, menjelang tahun ajaran baru, hari raya,

kebutuhan modal kerja jangka pendek dan lain sebagainya.

Namun, dalam konteks produk Gadai iB di perbankan syariah - secara

umum yang berkembang- hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek

gadai. Emas tersebut bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan

emas batangan/lantakan. Oleh sebab itu, produk Gadai iB ini lebih dikenal

dengan call name Gadai Emas iB.
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Gadai Emas iB di Bank Syariah secara umum menggunakan beberapa akad

yaitu ; akad Qardh dalam rangka Rahn dan akad Ijârah. Akad qardh dalam

rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang

disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas

yang diserahkan. Akad ijarahdigunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat

penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad rahn sendiri dapat

didefenisiskan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari

fasilitas pembayaran yang diberikan. Khusus untuk akad Qardh dalam

rangka Rahn, ada juga bank syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad

ini, sehingga akad Qardh dan akad Rahn berdiri sendiri.

Produk Gadai Emas memiliki landasan fatwa tersendiri yaitu Fatwa DSN

MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas.

Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa Rahn Emas yang diterapkan paling tidak

mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang Akad Rahn dan Ijaroh. Gadai Emas iB

sampai saat menjadi salah satu produk andalan bank syariah.

Setidaknya terdapat 3 selling point dari Gadai Emas iB yang tidak dimiliki

oleh produk pembiayaan lainnya :

1. Nilai Non-Performing Financing (NPF) atau NPL dari pembiayaan berbasis gadai

emas hampir 0 % (nol persen). Hal ini disebabkan karena jaminan emas mudah

dijual di pasaran (likuid).

2. Proses pelayanan produk Gadai Emas iB tergolong cepat. Mulai dari registrasi

sampai kepada pencairan uang pinjaman membutuhkan waktu + 10 s/d (paling

lama) 30 menit.

3. Gadai Emas iB memiliki nilai prestise tersendiri, sebab nasabah yang ingin

menggadaikan emas cenderung tidak malu datang ke bank dibanding datang ke

pegadaian.
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2.5 Dasar-Dasar Akad Gadai

2.5.1 Rahn

A. Pengertian Rahn

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan.

Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan,

agunan, dan rungguhan. Dalam Islam, ar-rahn merupakan sarana saling

tolong menolong bagi umat Islam tanpa ada imbalan balas jasa (Nasrun

Harun, 2011:251).

Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukan oleh ulama fiqh.

Ulama malikiyyah mendefinisikannya dengan (Nasrun, 2011:252):

متمول یوخذ من مالكھ توشق بھ في دین الزمشيء

Artinya:

“harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang
yangbersifat mengikat”

Ulama Hanfiyyah mendefinisikan ar-rahn dengan:

في نظر الشر عي و ثیقة بدین بحیث یمكن اخذ الدین كلھا او بعظھا من جعل عین لھا قیمة مالیة
تلك العین         

Artinya:

“Menjadikan sesuatu (barang) sebagi jaminan terhadap hak
(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang)
itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”

Sedangkan Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-rahn

dengan:

عین وثیقة بدین یستو في منھا عند یعدر وفاءخعل
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Artinya:

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat
dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa
membayar utangnya itu”

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya (MuhammadAntonioSyafii, 2011:128)

B. Landasan Hukum

1. Al-Qur’an

                              
                                   

            
Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:283)
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2. Al-Hadits

سول هللا صاي هللا علیھ وسلم اشتر ي من یھودي عن عا ئشة رضي هللا عنھا ان ر 

طعاما الي اجل معلوم وار تھن منھ یرعا من حدید                                               

Artinya:

“Aisyah r.a berkata bahwa Rosulullah membeli makanan dari
seorang Yahudi dengan cara tangguh dan menjaminkan kepadanya
baju besi.” (HR Bukhori)(Shohih Bukhori, 2012:184)

Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasul SAW me-rahn-

kan baju besinya itu adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan

dilakukan sendiri oleh Rasullullah SAW. (Nasrun Haroen, 2011:253)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, para ulama fiqih sepakat

mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak

kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar

sesama manusia.

C. Rukun dan Syarat Ar-rahn

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ar-

rahn. Menurut jumhur ulama, rukun ar-rahn itu ada empat, yaitu shigat

(lafal ijab dan qobul),orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin),

harta yang dijadikan agunan (al-marhun), dan utang (al-marhun bih).

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun ar-rahn itu hanya ijab

(pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan

qobul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan

itu). Disamping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya

akad ar-rahn ini, maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh

pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang

dijadikan agunan, dan utang, menurut Ulama Hanafiyyah termasuk syarat-

syarat ar-rahn, dan bukan rukunnya. (Imam al-Kasani, 2010:125)
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Adapun syarat-syarat yang berlaku bagi ar-rahn, para ulama

fiqihmengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu

sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat rahn meliputi (Imam al-Kasani,

2010:126):

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalahahli

tasharruf(cakap bertindak hukum). Kecakapan bertindak  hukum yaitu

mampu membelanjakan  harta dan dalam hal ini memahami persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut jumhur ulama,

kecakapan bertindak hukum adalah orang yang telah baligh dan

berakal.

2. Akad ijab dan qobul, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku

ini dengan harga Rp 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “Aku

terima gadai mejamu seharga Rp 10.000,00” atau bisa pula dilakukan

selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang

lainnya.

3. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan

jaminan adalah keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum janji

utang harus dibayar.

4. Syarat al-marhun bih (utang) adalah: 1) merupakan hak yang wajib

dikembalikan kepada orang tempat berutang. 2) Utang itu boleh

dilunasi dengan agunan itu. 3) Utang itu jelas dan tertentu.

D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para

ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur

fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat

barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena
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hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat,sehingga bila

dimanfaatkan termasuk riba. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:61)

Rasul bersabda:

كل قر ض جر منفعة فھوربا                                                                                     

Artinya:

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat

Harits bin Abbi Usamah)

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, jika barang

gadai berupa kendaraan yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai

dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan

dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau

binatang ternak itu ada padanya.

Rasul bersabda:

ن مر ھونا ولبن الدر یشرب بنفقتھ اذا كان مر ھونا وعل الذي تر كب الظھر تر كب بنفقتھ اذا كا

ویشرب بنفقة                                                                                              

Artinya:

“Binatang tunggangan itu boleh ditunggangi karena pembiayaannya
apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena
pembiayaannya bila digadaikan, dan bagi orang yang memegang dan
meminumnya wajib memberikan biaya”.(Wahbah Az-Zuhaili, 2011:62)

Pengambilan manfaat benda-benda gadai diatas ditekankan kepada

biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang

barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang

barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai itu

adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian

berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya
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pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. (Hendi

Suhendi, 2010:109)

E. Risiko Kerusakan Marhun

Bila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin

tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena

kelalaian murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murthain

bermain-maindengan api, lalu barang gadaian itu terbakar, atau gudang

tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya

murtahin diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya,bila tidak

demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi

tanggung jawab murtahin. (Hendi Suhendi, 2010:110)

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung

resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun itu rusak

atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian

pendapat Ahmad Azhar Basyir. (Hendi Suhendi, 2010:111)

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi, murtahin

harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan marhun yang

dipegangnya, baik marhun hilang karena disia-siakan maupun sendirinya,

sedangkan menurut Syafi’iyyah murtahin menanggung risiko kehilangan

atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-

siakan murtahin. (Hendi Suhendi, 2010:112)
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F. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam

gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat,misalkan ketika akad gadai

diucapkan, “Apabila rahin tidak mampu melunasi hutangnya hingga

waktu yang telah ditentukan, maka marhunmenjadi milik murtahin

sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu

pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun

akan menjadi lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang

mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga

harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih

besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan

merugikan pihak rahin. (Hendi Suhendi, 2010:113)

Apabila syarat seperti diatasdiadakan dalam akad gadai, akad gadai

itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin

belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun,

pembelinya boleh rahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga umum

yang berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak

murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga

penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan

kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari

jumlah utang, rahin harus menanggung pembayaran kekurangannya.

(Hendi Suhendi, 2010:114)
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G. Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang,

hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai

apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan

tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad

gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

(Hendi Suhendi, 2010:117)

Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu

yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak

memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka disini juga telah

berlaku riba. (Hendi Suhendi, 2010:118)

H. Aplikasi Dalam Perbankan

Kontrak rahn dalam perbankan bsa menjadi ke dalam 2 bentuk,

bisa sebagai produk pelengkap atau produk tersendiri. Adapun jika rahn

sebagai produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan

(jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan. Bai’

al-murobahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi

akad tersebut. (M. Syafi’i Antonio, 2011:130)

Adapun jika sebagai produk tersendiri, rahn telah dipakai sebagai

alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa,

dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah

adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.risiko

yang mungkin terdapat pada rahn jika diterapkan sebagai produk adalah:

(1) risiko tidak terbayarkan utang nasabah (wanprestasi). (2) risiko nilai
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aset yang ditahan menjadi turun atau biasa saja rusak.(M. Syafi’i Antonio,

2011:131)

2.5.2 Al–Qardh

A. Pengertian Al–Qardh

Pengertian qardh menurut terminologi, antara lain yang

dikemukakan oleh ulama Malikiyyah adalah“suatu penyerahan harta

kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan

dalam pengembaliannya”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyaah, qardh

mempunyai pengertian yang sama dengan term as-Salaf, yakni “akad

pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang

sepadan”. (Azharuddin Lathif, 2011:150)

Al–Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan

dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi

komersial. (M. Syafi’i Antonio, 2011:131)

B. Landasan Syariah

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits

riwayat Ibnu Majjah dan ijma’ ulama.

1. Al- Qur’an
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Artinya:

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-Hadiid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru

untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta

dijalan Allah. Sama halnya dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga

diperintahkan untuk “meminjamkan kepada sesama umat manusia”.

(M. Syafi’i Antonio, 2011:132)

2. Al-Hadits

من مسلم یقرض مسلم فرض مرتین االكان كصدقة مرة                                         

Artinya:

Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad S.A.W.
bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan
muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai)
sedekah” (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi). (Sunan Ibni
Majah, 2010:80)

3. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa

pertolongan dan bantuan saudaranya. (M. Syafi’i Antonio, 2011:133).

Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan

segenap kebutuhan umatnya. (M. Syafi’i Antonio, 2011:134)
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C. Rukun dan Syarat Qardh

Adapun yang menjadi rukun qardh adalah: (1) Muqridh (pemilik

barang/yang memberikan pinjaman), (2) Muqtaridh (peminjam), (3)

Qardh (objek/barang yang dipinjamkan), (4) Ijab qobul. (Azharuddin

Lathif, 2011:151)

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh

adalah sebagai berikut (Azharuddin Lathif, 2011:152):

a) Orang yang melakukan akad (Muqridh dan Muqtaridh) harus baligh

dan berakal. Akad qardh ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu

anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.

b) Qardh (objek/barang yang dipinjamkan) harus berupa

maalmutaqawwim (harta yang menurut syara‟ boleh

digunakan/dikonsumsi). Mengenai jenis harta yang dapat menjadi

objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Menurut Hanafiyyah, akad utang piutang hanya berlaku pada harta

benda mitslayat, yaitu harta benda yang banyak padanannya, yang

lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta

benda qimiyat tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil

seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Namun menurut Malikiyyah,

Syafi’iyyah dan Hanabilah setiap harta yang dapat diberlakukan

atasnya akad salam maka dapat diberlakukan atasnya akad utang

piutang, baik berupa harta benda mitsliyat maupun qimiyat.

c) Ijab qobul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli, dengan

menggunakan lafal qardh atau yang sepadan dengannya. Menurut

Maliki, pemilikan terjadi dengan akad saja sekalipun serah terima

belum jadi.
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D. Aplikasi Dalam Perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut (M Syafi’i

Antonio, 2011:135):

a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas

dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk

masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan

secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia

tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk

deposito.

c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau

membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah

dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan.

E. Manfaat al-Qardh

Manfaat akad al-qardh banyak sekali, diantaranya (M Syafi’i

Antonio, 2011:137):

a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk

mendapat dana talangan jangka pendek.

b) Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank

syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi

sosial, disamping misi komersial.

c) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatan citra baik

dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
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2.5.3 Al-Ijarah

A. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya

ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah.

(Hendi Suhendi, 2010: 114)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. (M. Syafi’i

Antonio, 2011:117)

B. Landasan Hukum

1. Al-Qur’an

                                    
                               
                                   
                                   

       
Artintya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
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jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan”.(Al-Baqarah: 233)

2. Al-Hadits

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:
اعطوااالجیر اجره قبل ان یجف عرقھ                                                                         

Artinya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)
(Sunan Ibni Majah, 2010:83)

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut (Hendi

Suhendi, 2010:117):

a) Mu‟jir dan Musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir adalah orang yang memberikan

upah dan yang menyewakan, musta‟jir adalah orang yang menerima

upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap

melakukan tasharruf, dan saling meridhai.

b) Shighatijab qobul antara mu’jirdan musta’jir, ijab qabul sewa

menyewa dan upah-mengupah. Ijab qabul sewa meenyewa misalnya

“Aku sewakan mobil ini kepadamu tiap hari seharga Rp 100.000,00”,

maka musta’jir menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan

harga demikian setiap hari”.

c) Ujrah (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik

dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.
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d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan beberapa hal

sebagai berikut:

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan

upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan

upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja

berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah

(boleh) menurut syariat bukan hal yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga

waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.

D. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,

jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran

dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib

diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang

diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak

dengan akad itu sendiri. Jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa

kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa

(musta’jir) sudah menerima kegunaan. (Hendi Suhendi, 2010:121)

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut (Hendi

Suhendi, 2010:122):

1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
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2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali

bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-ijarah-kan

mengalir selama penyewaan berlangsung.

2.5.4 Al – Wakalah

A. Pengertian Al – Wakalah

Perwakilan adalah al – wakalah atau al – wikalah. Menurut bahasa

artinya adalaah al-hifdz, al-kifayah, al–dhaman, dan al–tafwidhh

(penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). (Hendi Suhendi,

2010:167)

Al-wakalah atau al-wikalah menurut istilah para ulama berbeda,

antara lain adalah sebagai berikut (Sunan Ibni Majah, 2010:83):

1) Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa wakalah ialah:

شخص شیا الي غیر ه لیفعلھ حال حیاتھ                                       عبارة عن ان یفوض

Artinya:

“Suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk
dikerjakan ketika hidupnya”

2) Malikiyyah berpendapat bahwa wakalah adalah:

ان ینیب (یقیم) شخص غیره في حق لھ یتصر ف فیھ                                                 

Artinya:

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak
(kewajiban), dia yang mengelolan pada saat itu”
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B. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 19:

                               
                                        

                       
Artinya :

“dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya
di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah
berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada
(disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah
salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik,
Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia
Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun.” (Al-Kahfi:19)
Surat An-Nissa ayat 35:

                                
           

Artinya:

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri
itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(An-
Nissa :35)

Rasulullah bersabda:

علیھ وسلم فقال : ادا عن جا بر رضي هللا عنھ قل: اردت الخروج الي خیبر فاتیت النبي صلي هللا

وسقا (رواه ابوداود)                                               اتبت وكیلي بخیبر فخد منھ خمسة عشر
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Artinya:

“Dari Jabir r.a dia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang
kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabsa, “Bila engkau datang pada
waktu di Khaibar, maka ambilah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu
Dawud). (Sunan Abi Dawud, 2010:350)

C. Rukun dan Syarat al-Wakalah

Rukun-rukun al-wakalah adalah sebagai berikut (Hendi Suhendi,

2010:230):

1) Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan

adalah dia pemilk barang atau dibawah kekuasaannya dapat bertindak

padaharta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik, maka

wakalah tersebut batal.

2) Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili adalah

bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seseorang wakil

itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal.

3) Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang

diwakilkan adalah:

a) Dapat menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada

orang lain untuk mengerjakannya.

b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal

mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang

masih samar, seperti seseorang berkata; “Aku jadikan engkau

sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”

d) Shigat,yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari  yang

berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan

wakil menerimanya.
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D. Mewakilkan untuk Berjual Beli

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa

adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau

berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil (yang mewakili) tidak

boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai

dengan harga pada umumnya dewasa itu sehingga dapat dihindari ghubun

(kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhoi oleh yang

mewakilkan.(Hendi Suhendi, 2010:236)

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seseorang

dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat

untukmelakukan jual beli yang dikenal dikalangan para pedagang dan

untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan. (Hendi Suhendi,

2010:237)

Jika perwakilan itu bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti

apa saja yang telah dditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia

tidakboleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih untuk orang yang

mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus

dijual dengan harga Rp 10.000 kemudian dijual dengan harga yang lebih

tinggi, misalnya Rp 12.000 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu

boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara

tunai, maka penjualan seperti ini sah menurut pandangan Abu Hanifah.

(Hendi Suhendi, 2010:238)

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah

disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan

pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil menurut
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padangan mazhab Syafi’i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung

pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan

membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka

menjadi batal. (Hendi Suhendi, 2010:240)


