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DOKUMENTASI  

 

Lokasi Penelitian (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari ) 

 

 

Wawancara Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari  



 

 
 

 

 

 

Proses Penandatanganan Akad  

 



 

 
 

 

 

 

Pengisian Formulir Pembiyaan BSM Implan 

  



 

 
 

Formulir Permohonan Pembiayaan BSM Implan 
mohon diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan 

PENGAJUAN: TANGGAL: [diisi unit kerja] 

LIMIT PEMBIAYAAN: UNIT CABANG: [diisi unit kerja] 

JANGKA WAKTU: NAMA SALES: [diisi unit kerja] 

TUJUAN PEMBIAYAAN:  
  

Data Pribadi 

NAMA LENGKAP (SESUAI KTP) 

 

JENIS KELAMIN: LAKI-LAKI PEREMPUAN 

AGAMA: 

NAMA PANGGILAN: ISLAM KATHOLIK PROTESTAN HINDU BUDHA  LAINNYA 

NO. KTP: STATUS PERKAWINAN: LAJANG MENIKAH CERAI 

NO. NPWP: TEMPAT & TANGGAL LAHIR: 

ALAMAT SESUAI KTP: RT/RW: KODE POS: 

PROVINSI: KAB./KOTA: KEC.: KEL.: 

ALAMAT RUMAH TINGGAL (ABAIKAN JIKA ALAMAT SAMA DENGAN KTP) 

 RT/RW: KODE POS: 

PROVINSI: KAB./KOTA: KEC.: KEL.: 

NO. TLP: HP: EMAIL: 

NAMA GADIS IBU  

Data Pasangan 

NAMA LENGKAP (SESUAI KTP) 

 

JENIS KELAMIN: LAKI-LAKI PEREMPUAN 

AGAMA: 

NAMA LENGKAP: ISLAM KATHOLIK   PROTESTAN   HINDU   BUDHA LAINNYA 

NO. KTP: TEMPAT & TANGGAL LAHIR: 

ALAMAT SESUAI KTP:  RT/RW: KODE POS: 

PROVINSI: KAB./KOTA: KEC.: KEL.: 

NO. TLP: HP:  

Data Keluarga Dekat (yang tidak serumah) 

NAMA LENGKAP (SESUAI KTP) 

HUBUNGAN DENGAN NASABAH: 

JENIS KELAMIN:   LAKI-LAKI PEREMPUAN 

                                (ADIK, KAKAK, ORANG TUA, DSB) 

ALAMAT  RT/RW: KODE POS: 

PROVINSI: KAB./KOTA: KEC.: KEL.: 

NO. TLP: HP: EMAIL: 

Data Pekerjaan Data Penghasilan dan Pembiayaan 

PEKERJAAN: PENGHASILAN 

JABATAN: GAJI POKOK/INDUK: 

MULAI BEKERJA SEJAK: Tahun _________ bulan ________ TUNJANGAN: 

TEMPAT KERJA: PENGHASILAN LAIN (1): SUMBER: 

BIDANG USAHA: PENGHASILAN LAIN (2): SUMBER: 

ALAMAT TEMPAT KERJA: PENGELUARAN 

 BIAYA HIDUP: JML. TANGGUNGAN                 /ORG 

PROVINSI: KAB./KOTA: KEWAJIBAN PIHAK KE TIGA: 

KODE POS: NAMA BANK (1): 

NO. TLP: FAX: JENIS PEMBIAYAAN: ANGSURAN                               /BULAN 

NAMA ATASAN: NAMA BANK (2)  

NO. TLP ATASAN: JENIS PEMBIAYAAN: ANGSURAN                               /BULAN 

Dengan menandatangani fomulir ini saya menyatakan bahwa: 
1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan dari PT Bank Syariah 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 
2. Semua data dan informasi dalam permohonan ini adalah benar, 

serta memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi 
dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh 
Bank. 

Tanda Tangan 

[nama pemohon] 

 

 
 
 

Tanda Tangan 

[nama pasangan] 

 

 

 

 

Tanggal:___________________ 

 

 

 

 

                                       Tanggal:_____________________ 

 

 

Anti Money Laundring (AML) & Know Your Customer Principles (KYC) 
Checklist Calon Nasabah  

Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa Nasabah 

Beberapa pertanyaan dibawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk 

menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundring) sejalan dengan 

ketaatan kita terhadap UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti 

Pencucian dan Pecegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum 

1. Apakah calon nasabah dari perusahaan (termasuk group) pernah memperoleh 

fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

2. Apakah calon nasabah pernah/sedang memperoleh pembiayaan di Bank lain? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

3. Apakah calon nasabah telah menyerahkan SSP dan SPT tahun terakhir? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

4. Apakah calon nasabah merupakan Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu 

(Politically Exposed Person/PEP) atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan 

PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah)/WNA? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

5. Apakah calon nasabah sedang menghadapi kasus hukum di pengadilan/ditetapkan 

sebagai tersangka/terdakwa, atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan 

tersangka/terdakwa kasus pidana? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

6. Apakah calon nasabah memiliki pekerjaan high risk job? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

7. Apakah calon nasabah menjadi pihak terkait dari nasabah/pejabat di Bank Syariah 

Mandiri? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

8. Apakah telah dilakukan peninjauan ke alamat domisili calon nasabah? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

9. Apakah telah dilakukan peninjauan ke tempat kerja calon nasabah? 

     Ya, Sebutkan ______________________  

     Tidak 

 
PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

Dengan ini saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

1. Semua data dan informasi yang saya sampaikan kepada pihak Bank dalam formulir aplikasi ini 

beserta dokumen pembiayaan adalah benar. Apabila terdapat data dan informasi yang tidak 

benar maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

oleh Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya 

2. Fasilitas pembiayaan ini akan saya gunakan untuk keperluan konsumtif dan sesuai dengan 

prinsip syariah 

3. Apabila terdapat keraguan mengenai data dan informasi yang saya sampaikan, saya bersedia 

untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang saya sampaikan kepada 

pihak Bank 

4. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk menolak atau menyetujui seluruh atau sebagian dari 

jumlah yang dimohonkan dalam formulir permohonan pembiayaan ini atas pertimbangan dari 

pihak Bank 

5. Tindakan Bank untuk mencairkan dana fasilitas pembiayaan dengan cara pengkreditan dana 

pencairan ke rekening tabungan atas nama saya merupakan bukti tanda terima fasilitas 

pembiayaan dari Bank kepada saya yang mengikat ke dua belah pihak 

6. Bersedia melunasi kewajiban pembiayaan Bank apabila mengundurkan diri dari tempat kerja 

Saudara/pensiyn/pensiun dini/PHK 

7. Bila terjadi terputus hubungan kerja oleh sebab apapun selain meninggal dunia, saya bersedia 

untuk memberikan seluruh hak yang akan saya terima terlebih dahulu kepada pihak Bank tidak 

terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, 

BPJS, kompensasi dan sumber dana lain untuk pelunasan pembiayaan saya di Bank. 

8. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai syarat dan ketentuan produk 

pembiayaan BSM Implan yang mencakup manfaat, risiko dan biaya-biaya yang ditanggung oleh 

calon nasabah dan saya telah memahami sepenuhnya mengenai syarat dan ketentuan dalam 

produk pembiayaan ini. 

 

Nasabah,     

 

 

 

 

Meterai 

 

 

 

 

 

 

(……………………………………………)   

Nama:     

Tanggal:     

 
PERJANJIAN INI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK 

KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan: 

1. WNI dan berdomisili di Indonesia 

2. Usia minimum 21 tahun atau telah menikah, cakap hukum 

3. Usia saat jatuh tempo pembiayaan maksimal sebelum usia pensiun 

4. PNS dan CPNS memiliki SK atau pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun 

(termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi pegawai tetap) 

 
Ketentuan: 

1. Margin/Ujroh terhadap pembelian barang atau jasa ditentukan oleh Bank 

2. Asuransi Jiwa dan/atau asuransi/penjaminan pembiayaan dengan menggunakan 

Banker’s Clause. 

3. Biaya-biaya terkait dengan pencairan pembiayaan ditanggung oleh nasabah. Biaya 

yang dibayarkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank 

4. Pencairan pembiayaan yang disetujui oleh Bank akan dilakukan pengkreditan dana 

pencairan ke rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank, setelah 

sebelumnya dilakukan akad antara Bank dengan nasabah. 

5. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara pendebetan rekening 

tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank atau pemotongan gaji melalui 

Bendahara/ bagian kepegawaian tempat nasabah bekerja (berdasarkan kerjasama 

Bank dengan tempat kerja nasabah) 

6. Angsuran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. 

Angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai 

dengan akad pembiayaan 

7. Dilakukan pemblokiran minimal 1x angsuran sampai dengan pembiayaan dinyatakan 

lunas oleh Bank 

8. Nasabah tidak diperbolehkan untuk memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik 

berupa uang ataupun barang kepada seluruh petugas Bank yang terkait dalam 

proses pengajuan pembiayaan ini. 

9. PT Bank Syariah Mandiri adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Persyaratan dan Ketentuan Umum 

Dengan ini saya: 

Kepala Instansi/Pejabat berwenang lainnya, 

Nama: 

Jabatan: 
 

Bendahara Pengeluaran/Pejabat berwenang lainnya, 

Nama: 

Jabatan: 
 

Dengan ini menyatakan: 

1. Pemohon adalah benar pegawai di lingkungan instansi/perusahaan kami. 

2. Merekomendasikan kepada Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan ke PT 

Bank Syariah Mandiri.  

3. Bersedia menjamin kelancaran pengembalian pembiayaan dimaksud dengan melakukan 

pemotongan gaji yang selanjutnya akan disetorkan ke Bank Syariah Mandiri (dikecualikan untuk 

nasabah payroll di PT Bank Syariah Mandiri).  

4. Apabila terjadi sesuatu hal karenanya, kami bersedia untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

diperlukan sesuai dengan wewenang kedinasan/jabatan kami. 

5. Telah mengetahui bahwa pemohon memberikan seluruh hak yang akan diterima terlebih dahulu 

kepada pihak Bank tidak terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, 

pesangon, dana koperasi, BPJS, kompensasi dan sumber dana lain untuk pelunasan 

pembiayaan pemohon di Bank, sesuai pernyataan dan kuasa pemohon kepada Bank. 

6. Pernyataan dan rekomendasi ini kami buat atas nama jabatan dan dengan demikian apabila di 

kemudian hari terjadi penggantian jabatan dengan sendirinya pernyataan ini mengikat pejabat 

pengganti. 

 

   ….…………………, ….……………………... 

 

 

                                            

       

     meterai 

 

 

 

(……………………….)                           (…………………………..) 

     Kepala Instansi                  Bendahara 

 

PERJANJIAN INI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK 

KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

Pernyataan dan Rekomendasi Atasan dan Bendahara 



 

 
 

SURAT KUASA 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama:      

No KTP:   

Tempat/Tanggal Lahir: 

Dengan ini memberikan kuasa kepada:  

Nama:     

No KTP: 

Jabatan:     

 

1. Melakukan pemotongan gaji dan/atau tunjangan-tunjangan dan/atau 

pendapatan lain setiap bulannya minimal sebesar Rp 

……………………. (…………………………………………………….) dan 

diberikan kepada Bank Syariah Mandiri guna pembayaran angsuran, 

pembayaran denda serta biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan 

dengan fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh saya. 

2. Menyetujui dan memberikan seluruh hak yang akan saya terima 

kepada Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu (hak preference) apabila 

terputus hubungan kerja dengan                           

………………………… oleh sebab apapun juga, termasuk tidak 

terbatas pada Tunjangan Hari Tua (THT), dana pensiun, gaji terakhir, 



 

 
 

pesangon, dana koperasi, BPJS, kompensasi dan sumber-sumber 

dana lain untuk pelunasan hutang saya di Bank Syariah Mandiri  

 

Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena 

sebab-sebab yang telah ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata, 

melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikut 

margin dan denda tunggakan atas pembiayaan yang saya terima 

dinyatakan lunas oleh PT Bank Syariah Mandiri. 

 

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

........................., ......./......../.......... 

Pemberi kuasa        Penerima kuasa 

 

 

 

 

(………………………………)  (………………………………)  

Menyetujui, 

Kepala Instansi/PimpinanLembaga Negara 

 

(………………………………)  

Materai Rp 6000,- 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Judul  :Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah Pada           

                              Pembiaayaan BSM Impaln di Bank Syariah Mandiri 

                              Cabang Kendari. 

B. Identitas Informasi : 1. Nama    : Mushirul Haq  

   2. Jabatan  : Consumer Administrasi Staff  

C. Lokasi  : Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari 

D. Hari/tanggal : Jum’at/ 25 Januari 2019 

E. Pertanyaan  :  

1. Pembiayaan BSM Implan ini telah diakukan 

sejak tahun berapa ? 

2. Berapa jumlah dana pencairannya? 

  



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Judul  :Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah Pada           

                                Pembiaayaan BSM Impaln di Bank Syariah Mandiri 

                                Cabang Kendari. 

B. Identitas Informasi : 1. Nama    : Hermila 

   2. Jabatan  : CFE 

C. Lokasi  : Bank Syariah Maandiri Cabang Kendari  

D. Hari/tanggal : Jum’at/ 24 Mei 2019 

E. Pertanyaan  :  

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan 

pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah 

Mandiri ? 

2. Pembiayaan apa yang lebih dominan diajukan 

oleh nasabah ? 

3. Akad apa yang digunakan ?  

4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan BSM 

Implan?  

5. Apakah sebelumnya pihak Bank telah  

bekerjasama dengan supplier barang ?  

  



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Judul  : Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah Pada           

                                Pembiaayaan BSM Impaln di Bank Syariah Mandiri 

                                Cabang Kendari. 

B. Identitas Informasi : 1. Nama    : Risaldi Pratama Saputra 

   2. Jabatan  : Consumer Banking Relationship Manager 

C. Lokasi  : Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari 

D. Hari/tanggal : Senin/ 17 Juni 2019 

E. Pertanyaan  :  

1. Mengapa akad murabahah dan wakalah di 

laksanakan bersamaan ?  

2. Apa alasan Bank mewakilkan pembelian barang 

kepada nasabah ? 

3. Apakah karyawan yang terkait langsung dengan 

akad pembiayaan ini mengetahui tentang Fatwa 

DSN MUI tentang Ketentuan Umum 

Pembiayaan Murabahah ?  

  



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Judul  : Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah Pada           

                                Pembiaayaan BSM Impaln di Bank Syariah Mandiri 

                                Cabang Kendari. 

B. Identitas Informasi : 1. Nama    : Wangi Suryani 

   2. Jabatan  : Consumer Service 

C. Lokasi  : Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari 

D. Hari/tanggal : Jum’at/ 28 Juni 2019 

E. Pertanyaan  :  

1. Apa saja produk-produk yang ada di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Kendari ? 

2. Apakah semua produk yang terdapat di website 

BSM juga di tawarkan di BSM kendari ?  

  



 

 
 

 

Tabulasi Hasil Penelitian 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Pembiayaan BSM Implan 

dilaksanakan sejak tahun 

berapa ? 

Pembiayaan BSM Implan sudah ada di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Kendari sejak tahun 

2013 tetapi focus dilaksanakan pada tahun 

2015 

2 Berapa jumlah dana 

pencairannya ? 

 

No. Periode Jumlah Pencairan 

1 2015 375.000.000 

2 2016 2.960.000.000 

3 2017 6.910.000.000 

4 2018 12.180.000.000 

5 2019 8.240.000.000 

 

  



 

 
 

 

Tabulasi Hasil Penelitian 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana proses pengajuan 

permohonan pembiayaan 

BSM Implan di Bank Syariah 

Mandiri ? 

Nasabah melakukannya dengan dua cara, 

yaitu pihak Bank menawarkan pembiayaan 

BSM Implan kepada nasabah atau nasabah 

dapat langsung ke Bank. Setelah bertemu 

nasabah wajib mengisi formulir pengajuan 

pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang 

diminta oleh Bank, kemudian dilakukan 

analisis terhadap dokumen nasabah, setelah 

dianalisis dan dokumen nasabah disetujui 

maka pihak Bank akan mengeluarkan SP3 

(surat persetujuan penawaran pembiayaan), 

jika disetujui maka akan dilakukan proses 

penandatanganan akad, setelah itu dilakukan 

pencairan dana 

2 Pembiayaan apa yang lebih 

dominan diajukan oleh 

nasabah ? 

Pembiayaan renovasi rumah dan pembelian 

kendaraan 

3 Akad apa yang digunakan ? Pada pembiayaan BSM Implan kami 

menggunakan akad murabahah tetapi 

menyertakan akad wakalah didalamnya 

4 Bagaimana pelaksanaan 

pembiayaan BSM Implan ? 

Setelah nasabah mengajukan permohonan 

pembiayaan dan data nasabah bebas dari 

daftar hitam di lembaga keuangan lainnya, 

selanjutnya dilakukan penandatangan akad 

murabahah dan akad wakalah. Dilakukan 

penandatangan dua akan tersebut secara satu 



 

 
 

waktu karena dana yang dibutuhkan nasabah 

tidak dapat dicairkan oleh pihak Bank jika 

pihak nasabah belum menyelesaikan tanda 

tangan akad. Setelah tanda tangan selesai 

barulah pencairan dana dilakukan dan 

langsung di transfer ke rekening nasabah  

5 Apakah sebelumnya pihak 

Bank telah bekerjasama 

dengan supplier barang ? 

Bank sama sekali tidak bekerjasama dengan 

supplier barang, nasabah membeli barang di 

supplier yang mereka inginkan 

 

  



 

 
 

 

Tabulasi Hasil Penelitian 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Mengapa murabahah dan 

wakalah dilaksanakan 

bersamaan ? 

 Karena dana tidak akan dicairkan oleh bank 

jika belum terjadi akad. Akad murabahah dan 

wakalah terlebih dahulu ditandatangani oleh 

nasabah kemudian dana dicairkan ke rekening 

nasabah untuk membeli barang 

2 Apa alasan Bank mewakilkan 

pembelian barang kepada 

nasabah ? 

Agar pihak Bank memudahkan, apalagi jika 

barang yang akan di beli berbeda jenis dan 

berbeda tempat. Tentunya akan merepotkan 

bagi pihak Bank jika harus mentrasfer satu 

persatu ke rekening supplier. 

3 Apakah karyawan yang terkait 

langsung dengan akad 

pembiayaan ini mengetahui 

tentang Fatwa DSN MUI 

tentang Ketentuan Umum 

Pembiayaan Murabahah ?  

Saya pribadi mengerti dan paham bahwa tidak 

dibenarkannya melakukan dua akad dalam 

satu transaksi, dimana seharusnya sebelum 

melakukan akad murabahah maka akad 

wakalah harus terselesaikan terlebih dahulu. 

Dan akad murabahah dilakukan pada saat 

barang telah menjadi pihak Bank secara sah. 

Kami bukannya tidak mau mematuhi prosedur 

tersebut tetapi kami masih dalam proses untuk 

tahap perbaikan menyangkut realisasi akad 

yang seharusnya dilakukan. 

 

  



 

 
 

 

Tabulasi Hasil Penelitian 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja produk yang ada di 

Bank Syariah Mandiri 

Cabang Kendari ? 

Kami disini memiliki produk unggulan yaitu 

TabunganBSM, Cicil/gadai emas, dan 

Pembiayaan BSM Implan. 

2 Apakah semua produk yang 

ada di website BSM juga di 

tawarkan di BSM Kendari ?  

Untuk produk yang tertera di website BSM, 

kami juga pasti laksankan di kantor cabang. 

Karena produk apapun yang dikeluarkan oleh 

BSM pusat pasti kami jual atau kami tawarkan. 

Tetapi dilihat juga dari kebutuhan nasabah 

karena tidak semua produk BSM itu sesuai 

dengan kebutuhan nasabah.  

 

 

  



 

 
 

FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

Murabahah 

ِن  ْحم َٰ ِ ٱلره ِحيمِ ِبْسِم ٱَّلله ٱلره  

Dewan Syari’ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan 

penyaluran dana dari bank berdasarkan pada 

prinsip jual beli; 

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 

melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan 

dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu 

memiliki fasilitas murabahah bagi yang 

memerlukannya, yaitu menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 

dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai laba; 

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk 

dijadikan pedoman oleh bank syari'ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

 

َيآ أَيَُّها الَِّذْيَن آَمنُْوا الَتَأُْكلُْوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل 

 ِتَجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم...إاِلَّ أَْن تَُكْوَن 

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”. 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:  

َبا ... َم الِرِّ  ... َوأََحلَّ هللاُ اْلَبْيَع َوَحرَّ

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 



 

 
 

mengharamkan riba ..." 

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:  

 َيآ أَيَُّها الَِّذْيَن آَمنُْوا أَْوفُْوا ِباْلعُقُْوِد …

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu 

…”. 

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: 

 

 َوإِْن َكاَن ذُْوُعْسَرةٍ فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرةٍ ...

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, 

maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ..." 

5. Hadis Nabi SAW.:  

ْيٍد اْلُخْدِرْي رضي هللا عنه أَنَّ َرُسْوَل َعْن أَبِْي َسعِ 

هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قَاَل: إِِنَِّما اْلَبْيُع َعْن 

تََراٍض، )رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن 

 حبان(

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus 

dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan 

Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:  

قَاَل: ثاَلٌَث فِْيِهنَّ  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ 

اْلُمقَاَرَضةُ، َوَخْلُط اْلبُِرِّ اْلبََرَكةُ: اَْلَبْيُع إِلَى أََجٍل، وَ 

ِبالشَِّعْيِر ِلْلَبْيِت الَ ِلْلَبْيعِ )رواه ابن ماجه عن 

 (صهيب

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung 

berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 

untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



 

 
 

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:  

َم َحالاَلً  ْلُح َجائٌِز َبْيَن اْلُمْسِلِميَن إاِلَّ ُصْلًحا َحرَّ اَلصُّ

أَْو أََحلَّ َحَراًما َواْلُمْسِلُموَن َعلَى ُشُروِطِهْم ِإالَّ 

َم حَ  الاَلً أَْو أََحلَّ َحَراًما )رواه الترمذي َشْرًطا َحرَّ

 عن عمرو بن عوف(.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 

muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan yang haram; dan 

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram” (HR. 

Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 

 

 

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:  

 َمْطُل اْلغَِنيِِّ ُظْلٌم ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan 

oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." 

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu 

Majah, dan Ahmad:  

 لَيُّ اْلَواِجِد يُِحلُّ ِعْرَضهُ َوُعقُْوَبتَهُ 

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan 

oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan 

pemberian sanksi kepadanya." 

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin 

Aslam:  

أَنَّهُ ُسِئَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعِن 

 اْلعُْرَباِن فِى اْلَبْيِع فَأََحلَّهُ 

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang 

muka) dalam jual beli, maka beliau 



 

 
 

menghalalkannya." 

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli 

dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-

Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, 

Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222). 

12. Kaidah fiqh:  

اأَلَْصُل فِى اْلُمعَاَمالَِت اْإِلَباَحةُ ِإالَّ أَْن َيدُلَّ دَِلْيٌل َعلَى 

 تَْحِرْيِمَها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.” 

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 

pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 

2000. 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH 

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah 

yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 

syari'ah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 

nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan 



 

 
 

bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada 

nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga 

beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah 

disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 

kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat 

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian 

suatu barang atau aset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus 

membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara 

sah dengan pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada 

nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 

sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena 

secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian 

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 

untuk membayar uangmuka saat menandatangani 

kesepakatan awal pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 

tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 

tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali 

sisa kerugiannya kepada nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbunsebagai 

alternatif dari uang muka, maka 

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli 



 

 
 

barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 

harga. 

b. jika nasabah batal membeli, uang muka 

menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian 

yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 

tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 

nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah 

serius dengan pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 

jaminan yang dapat dipegang. 

Keempat : Utang dalam Murabahah: 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam 

transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan 

transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 

kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 

utangnya kepada bank. 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 

angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi 

seluruh angsurannya. 

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 

nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai 

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat 

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 

menunda penyelesaian utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan 

sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 



 

 
 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia 

menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H 

1 April 2000 M  
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