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  ABSTRAK Nama : A. Alvia Arfan NIM : 90500116060 Judul : Implementasi Hybrid Contract dalam Produk Take Over   Pembiayaan Konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang  Makassar  Bank Muamalat Indonesia dituntut untuk terus mengeluarkan produk-produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen agar tetap dapat bersaing di bidang industri jasa perbankan. Upaya nyata yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya yang kian beragam ialah dengan menerapkan prinsip hybrid contract dalam produknya.  Hybrid contract adalah penggabungan antara dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Salah satu produk di Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan prinsip hybrid contract adalah pembiayaan take over.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hybrid contract dalam produk take over pembiayaan konvensional pada Bank Muamalat Indonesia, akad-akad apa saja yang digunakan dan bagaimana kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 31 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara penulis dengan Head of Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar serta data sekunder yang berasal dari annual report Bank Muamalah Indonesia, jurnal ilmiah dan data pendukung lainnya.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam produk pembiayaan take over yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar menerapkan prinsip hybrid contract, dimana akad-akad yang digunakan adalah akad qardh, murabahah, bai’ bitsaman ajil, dan ijarah muntahiyah bittamlik dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 31 Tahun 2002 tentang Take Over. Kata Kunci : hybrid contract, take over, implementasi, Bank Muamalat  Indonesia  



  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang  Setiap entitas yang bergerak di dunia bisnis senantiasa dituntut untuk mengeluarkan terobosan baru agar konsumen tidak merasa jenuh dengan produk yang telah ada.1 Di samping menghindari kejenuhan konsumen, entitas bisnis juga perlu menyadari bahwa salah satu cara agar dirinya dapat bertahan dalam persaingan yang begitu ketat dengan kompetitor lainnya adalah dengan senantiasa mengeluarkan terobosan baru.2 Perbankan syariah sebagai lembaga yang bergerak di dalam industri keuangan juga tidak luput dari tuntutan tersebut.  Apalagi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman pra-kemerdekaan, perbankan syariah terhitung sebagai pemain baru dalam industri keuangan nasional. Usia yang masih muda ini berbanding lurus dengan pangsa pasar perbankan syariah secara nasional yang pada semester satu 2019 baru menyentuh angka 5,95%.3 Sebuah angka yang sangat kecil mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Apalagi praktik perbungaan yang terjadi pada industri keuangan konvensional telah mendapat fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam                                                             1 Mawardi, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah di Indonesia”, Hukum Islam 18, no. 2 (2018): h. 69.  2 Achmad Zaky, “Analisis Alternatif Pembiayan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah (Hiwalah)”, IMANENSI 1, no. 2 (2014): h. 55.  3 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (Jakarta: OJK, 2019). 



2   Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Fatwa ini dilandasi oleh firman Allah Swt dalam QS Ali ‘Imran/3: 130.  َ� ���َ 
نَ َ���ُِ��ۡ�ُ �ۡ�ُ���ََ� َ َ!َٰ�َ�ٗ�ۖ َوٱ��ُ�
اْ ٱ�� اْ أَۡ%َ$ٰٗ�# "� �
1َ2ِ َءاَ"ُ/
اْ َ. -َ,ُۡ+�ُ
اْ ٱ*ّ(َِ'  .Terjemahnya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan  berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”  (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019).   Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, selain mengandalkan keuntungan dari sisi idealisme religius masyarakat Indonesia perbankan syariah juga dituntut untuk lebih aktif lagi dalam melakukan inovasi produk yang digemari oleh masyarakat.4  Dengan ragam inovasi produk yang digemari oleh masyarkat maka dapat diyakini bahwa perbankan syariah selain mampu mempertahankan nasabah yang telah ada selama ini, juga diyakini akan mampu menggaet calon nasabah baru, sehingga perbankan syariah tidak hanya sekedar sebagai peramai dalam sengitnya persaingan di industri keuangan nasional namun mampu mendominasinya.5 Dengan demikian perbankan syariah memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dibanding pesaing lainnya yang kurang melakukan inovasi produk.  Salah  satu bentuk inovasi yang dilahirkan perbankan syariah ialah dengan semakin memasifkan penerapan hybrid contract (multi akad) dalam berbagai                                                             4 Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, Jurnal Ilmiah Syari’ah 15 no. 2 (2016): h. 177.  5 Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, “Identifikasi Konsep Al-‘Uqud Al-Murakkabah dan Al-‘Uqud Al-Muta’addidah dalam Muamalah Kontemporer”, Islamadina 21 no. 1 (2020): h. 3    # ٱ�3



3   produk yang ditawarkan.6 Hybrid contract yang dapat didefinisikan sebagai penggabungan antara dua akad atau lebih dalam satu transaksi merupakan upaya nyata perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang kian beragam.7 Salah satu produk perbankan syariah yang menerapkan skema hybrid contract ialah produk pembiayaan take over.  Pembiayaan take over ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat.8 Terlebih dengan keunikan bank syariah yang menawarkan kelebihan tersendiri terutama dalam sisi idealisme menjadi salah satu daya pikat yang melatarbelakangi masyarakat melakukan take over pinjamannya dari bank konvensional ke pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah.9 Dalam hal ini, bank syariah dapat mengambil alih utang nasabah di bank konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.  Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31 Tahun 2002 telah mengatur bahwa dalam penyaluran pembiayaan take over ada beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh bank dan nasabah. Alternatif pertama: (1) bank syariah memberikan qardh kepada nasabah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001. Dengan qardh yang diberikan nasabah dapat melunasi pinjamannya di bank konvensional                                                             6 Mursal dan Yuserizal Bustami, “Helah dan Hybrid Contracts (al-‘Ukud al-Murakkabah) pada Produk Keuangan Syari’ah Perspektif Fiqh Muamalah”, Jurnal Islamika 17 no. 2 (2017): h. 43.  7 Agustianto Mingka, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah (Cet. I; Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), h. 91.  8 Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengaliha Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI”, Skripsi (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan,  2018), h. 3.  9 Kiki Sucianingrum, “Implementasi Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over pada PT BRI Syariah, Tbk. KCP Metro Perspektif Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang”, Skripsi (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018), h. 5. 



4   sehingga kepemilikan atas aset tersebut berpindah ke tangan nasabah seutuhnya; (2) nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan dengan hasil penjualan aset tersebut nasabah melunasi pinjaman qardh-nya kepada bank; (3) setelah kepemilikan atas aset tersebut kembali berpindah bank syariah menjual aset tersebut kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara angsur. Alternatif kedua: (1) atas seizin bank konvensional bank syariah membeli setengah atas kepemilikan aset tersebut, sehingga antara nasabah dan bank syariah terjadi syirkah al-malik; (2) bank syariah menjual bagian aset yang dimilikinya tersebut kepada nasabah secara murabahah dengan metode pembayaran cicilan. Alternatif ketiga: (1) dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad iajarah dengan bank syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000; (2) bank syariah juga dapat menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan akad qardh apabila memang diperlukan; (3) antara akad ijarah yang diberikan oleh bank syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian qardh; (4) besar imbalan jasa ijarah yang dibayarkan oleh nasabah tidak boleh didasarkan pada talangan qardh yang diberikan oleh bank syariah. Alternatif keempat: (1) bank syariah memberikan pinjaman qardh kepada nasabah guna melunasi utangnya, sehingga aset yang diagunkan tersebut secara penuh menjadi milik nasabah; (2) nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan dengan hasil penjualan aset tersebut nasabah melunasi pinjaman qardh-nya kepada bank; (3) bank syariah menawarkan aset yang dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik. 



5    Adanya beberapa alternatif yang dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan take over sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 sejatinya menunjukkan bahwa dalam satu transaksi take over terdapat beberapa akad yang mesti ditandatangani oleh nasabah dan bank syariah. Beberapa akad yang dikombinasikan dalam transaksi tersebut ialah akad qardh, akad murabahah, akad ijarah, akad ijarah muntahiya bittamlik, dan akad musyarakah.  Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank umum syariah yang ada di Kota Makassar dalam praktik bisnisnya juga menyalurkan pembiayaan take over kepada nasabah yang ingin mengalihkan utangnya dari bank konvensional menjadi pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses penyaluran pembiayaan tersebut Bank Muamalat Indonesia juga menggunakan beberapa akad yang mesti ditandatangani oleh nasabah dan Bank Muamalat Indonesia.  Dalam pembiayaan take over, beberapa akad digunakan dan masing-masing akad tersebut memiliki persyaratannya sendiri sebagaimana diatur dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.10  Terdapatnya hybrid contract (multi akad) dalam produk pembiayaan take over yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar menarik minat peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Implementasi Hybrid Contract dalam Produk Take Over Pembiayaan Konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar”.                                                             10 Destri Budi Nungraheni, “Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah”, Mimbar Hukum 27 no. 2 (2015): h. 242. 



6   B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 1. Fokus Penelitian  Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi peneliti terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap implementasi hybrid contract dalam pembiayaan take over yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan hybrid contract dalam produk take over pembiayaan konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 2. Deskripsi Fokus  Berdasarkan fokus penelitian yang penulis paparkan di atas, maka dapat dideskripsikan bagian-bagian penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini. a. Hybrid Contract  Hybrid contract yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penggabungan antara dua akad atau lebih dalam satu transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dan diprbolehkan di dalam syariat Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati bagaimana pengimplementasian prinsip hybrid contract yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar b. Take Over  Take over  yang dimaksud dalam penelitian ini ialah salah satu bentuk layanan pembiayaan yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam membantu nasabah untuk mengalihkan transaksi konvensional yang telah berjalan 



7   sebelumnya menjadi transaksi yangs sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati bagaimana model/ skema pembiayaan take over yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar jika dikomparasikan dengan Fatwa DSN MUI No. 31 Tahun 2002 tentang Take Over. Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi peneliti terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap implementasi hybrid contract dalam pembiayaan take over yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan hybrid contract dalam produk take over pembiayaan konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. C. Rumusan Masalah  Berdasar pada latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi hybrid contract dalam produk pembiayaan take over pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar? 2. Apa saja jenis akad yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dalam menyalurkan pembiayaan take over? 3. Bagaimana kesesuaian implementasi hybrid contract dalam produk pembiayaan take over di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?  



8   D. Penelitian Terdahulu  Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 1. Kiki Sucianingrum (2018) Implementasi Multi Akad dalam Pem-biayaan Take Over pada PT BRI Sya-riah, Tbk. KCP Met-ro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/ 2002 tentang Penga-lihan Hutang Hasil penelitian menun-jukkan bahwa PT BRI, Tbk. KCP Metro dalam pe-nyaluran pembiayaan take over telah menerapkan multi akad yang pengimple-mentasiaannya disesuikan dengan Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Utang. Adapun akad-akad yang digunakan dalam proses take over tersebut ialah akad qardh, ijarah, IMBT, dan musyararakah.  Yang membedakan  antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian, di-mana pendekatan yang di-gunakan oleh peneliti ialah pendekatan fenomenologi, sedangkan pendekatan yang digunakan ole Kiki S. Ialah deskriptif. 2. Harfi Dwi Zulita (2018) Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Utang (Take Over) Menurut Fatwa DSN MUI (Studi pada Bank BRI Syariah KCP Pringsewu) Hasil penelitian menun-jukkan bahwa implemen-tasi akad pembiayaan take over yang terjadi di BRI Syariah KCP Pringsewu telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Penga-lihan Utang. Adapun akad yang dipergunakan dalam transaksi tersebut ialah akad qardh dan murabahah. 



9    Yang membedakan  antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada informan yang menjadi sumber data primer pene-litian, dimana peneliti me-milih internal karyawan Bank Muamalat Indonesia sebagai narasumber, se-dangkan Harfi Dwi Z. Memilih nasabah BRI Syariah sebagai informan. 3. Distie Sarawati dan Syamsul Hidayat (2017)  Implementasi Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam  Hasil penelitian menun-jukkan bahwa penerapan hybrid contract pada produk pembiayaan take over hunian yang dilakukan oleh perbankan syariah ti-dak termasuk kedalam hyb-rid contract yang dilarang dalam hukum Islam.   Yang membedakan  antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian yang dila-kukan oleh Distie S. dan Syamsul H. berfokus kepa-da pembiayaan take over hunian syariah, sedangkan peneliti tidak membatasi ke-pada take over hunian. 4. Maya Mitra K. (2016) Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pem-biayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Ca-bang Pembantu Ka-nigoro Blitar Hasil penelitian menun-jukkan bahwa penerapan akad pembiayaan take over pada BMT Usaha Gabu-ngan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar berdasar pada ke-bijakan yang telah ditetap-kan oleh Kantor Pusat BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Adapun akad yang digunakan dalam pembi-



10   ayaan take over adalah akad kafalah bil wakalah, murabahah, dan musyara-kah.  Yang membedakan  antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pemilihan lokasi penelitian, dimana peneliti memilih untuk melaksanakan peneli-tian di salah satu bank syariah, sedangkan Maya M. melaksanakan peneliti-annya di BMT 5. Destri Budi N. (2015) Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Penga-lihan Hutang pada PT Bank BRI Sya-riah Hasil penelitian menun-jukkan bahwa dalam pem-biayaan take over oleh PT BRI Syariah menggunakan akad hawalah wal mura-bahah sebagai perpaduan antara akad hawalah dan murabahah.  Yang membedakan  antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Destri B. memilih untuk menganalisis pelaksanaan multi akad me-lalaui perspektif hukum po-sitif, sedangkan peneliti me-milih untuk menilai kese-suaian implementasinya melalui perspektif syariah.     



11   E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian  Berdasar pada permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. a. Untuk mengetahui pengimplementasian hybrid contract dalam produk pembiayaan take over pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. b. Untuk mengetahui jenis akad apa saja yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dalam menyalurkan pembiayaan take over. c. Untuk mengetahui kesesuaian pengimplementasian hybrid contract dalam produk take over yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2. Kegunaan Penelitian  Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. a. Bagi Peneliti  Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terkait perbankan syariah, terkhusus pada pengimplementasian hybrid contract dalam produk pembiayaan take over. b. Bagi Objek Penelitian  Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi objek penelitian dan stakeholder terkait dalam mengembangkan dan meng-implemen-tasikan hybrid contract dalam berbagai produk pembiayaan. 



12   c. Bagi Masyarakat Luas  Diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan menjadi slaah satu bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan objek penelitian. terkait. 



  BAB II LANDASAN TEORETIS A. Shariah Enterprise Theory  Shariah enterprise theory pertama kali dicetuskan oleh Iwan Triyuwono pada tahun 1999. Teori ini merupakan pengembangan dari konsep enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai keislaman.1 Konsep enterprise theory sendiri pada dasarnya hanya melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban, yang kemudian mengalami pengembangan lebih lanjut agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah shariah enterprise theory.2  Meutia (2009: 40) menyatakan bahwa dalam konsep enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban yang lebih luas kepada seluruh stakeholders, tidak hanya kepada pemilik perusahaan semata.  Dalam konsep shariah enterprise theory menekankan agar segala bentuk keputusan serta tindakan yang diperbuat dapat selaras dengan nilai-nilai keislaman. Jika kemudian teori ini coba diintegrasikan dengan masalah pembiayaan take over yang ada di perbankan syariah, maka teori ini menekankan agar implementasi seluruh proses pembiayaan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah.                                                             1 Dori Novarela dan Indah Mulia Sari, “Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektf Syariah Enterprise Theory”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2 no. 2 (2015): h. 147.   2 Triyuwono, “So What is Shariah Accounting?”, IMANENSI 1 no. 1 (2019): h. 42-50. 



14    Secara umum, shariah enterprise theory mengandung tiga nilai penting yang patut diperhatikan, yaitu pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah Swt., pertanggungjawaban secara horizontal kepada sesama manusia dan pertanggungjawaban  secara institusional kepada lembaga. Maka dalam hal ini shariah enterprise theory mengajar kita agar pembiayaan  take over itu dilakukan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai syariat Islam, nilai-nilai humanis kepada sesama manusia serta nilai-nilai tanggung jawab kepada institus yang dalam hal ini adalah bank syariah. B. Bank Syariah 1. Definisi Bank Syariah  Pada dasarnya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.3 Tidak berbeda jauh dari definisi sebelumnya, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.4 2. Fungsi Bank Syariah d. Fungsi Umum                                                             3 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2.  4 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. 



15    Secara umum fungsi kehadiran bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penghimpun Dana Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (mudharib) dalam bentuk simpanan. 2) Penyalur Dana  Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk, serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil. 3) Pelayan Jasa Keuangan Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam bentuk aktivitas, seperti pengiriman uang, inkaso, penagihan berupa collection, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, dan layanan perbankan lainnya. e. Fungsi Khusus  Selain memiliki fungsi umum sebagaimana dipaparkan di atas, bank syariah secara khusus juga berfungsi sebagai: 1) Agent of Trust Lembaga kepercayaan (trust) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. 2) Agent of Development Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah. Apalagi dalam sistem bank syariah 



16   yang pembiayaan hanya boleh disalurkan ke sektor riil, sedangkan fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. 3) Agent of Services Memberikan layanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian. 4) Agent of Social Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Selain itu, bank syariah dapat pula menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi. 5) Agent of Business Bank syariah dapat berfungsi sebagai mudharib, yaitu sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah untuk berbagi hasil. 3. Kegiatan Usaha Bank Syariah  Seperti lazimnya lembaga keuangan, kegiatan usaha bank syariah juga tidak terlepas dari menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun secara spesifik kegiatan usaha bank syariah meliputi: a. Bank Umum Syariah 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 



17   2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik. 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah,  seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hiwalah. 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 



18   11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berlandaskan prinsip syariah. 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 16) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: a) Simpanan berupa tabungan atau yang disamakan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b) Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 



19   a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna. c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh. d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik. e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah. 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah. 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.  C. Akad 1. Definisi Akad  Fikih muamalah Islam membedakan antara wa’ad dengan akad. Wa’ad didefinisikan sebagai janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad 



20   secara sederhana adalah kontrak yang terjalin antara dua pihak.5 Wa’ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi janjinya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad, syarat dan ketentuan belum diterapkan secara rinci dan spesifik. Apabila pihak yang memberi janji tidak memenuhi janjinya, maka sanksi yang diperolehnya hanya sekedar sanksi moral.  Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.6  Akad sendiri berakar dari bahasa Arab ‘aqada-ya’ qidu-‘aqdan yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (ja’alu ‘uqdatan), memperkuat (‘aqqada), dan menetapkan (lazima). Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, permufakatan.7  Istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad) adalah kata al-aqdu (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Istilah al-aqdu tertera dalam QS. Al-Maidah ayat 1.   Isi ayat tersebut mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila satu pihak membuat janji kemudian ada pihak lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang terkait dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji antara dua pihak.                                                              5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 65.  6 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Cet. II; Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.  7 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Cet. III; Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5. 



21    Dalam terminologi hukum Islam definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.8 Sedangkan pengertian akad menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.  Maka dapat disimpulkan bahwa akad mengikat kedua belah pihak yang bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad, syarat dan ketentuan telah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga apabila ada salah satu atau mungkin kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut akan menerima sanksi sebagaimana yang telah disepakati di awal akad. 2. Rukun dan Syarat Akad  Suatu akad atau perjanjian harus memenuhi bereapa rukun dan syarat. Rukun akad ialah unsur yang mesti wujud dalam sebuah akad. Jika salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad atau perjanjian tersebut dianggap batal atau tidak sah. Sedangkan syarat akad adalah sesuatu yang mesti wujud dalam setiap rukun, tetapi bukan merupakan perkara yang bersifat esensial.9  Menurut pendapat mayoritas ulama rukun akad terdiri atas tiga unsur: (1) pernyataan ijab dan kabul; (2) pihak yang melakukan akad; dan (3) objek akad.                                                             8 Kiki Sucianingrum, “Implementasi Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over pada PT BRI Syariah, Tbk. KCP Metro Perspektif Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang”, Skripsi (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018), h. 31.  9 Nilam Sari, Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia (Cet. I; Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015), h. 37.  



22   Sementara itu, ulama mazhab Hanafi memandang bahwa rukun akad hanya terdiri atas pernyataan ijab dan kabul saja.  Syarat dalam akad ada empat, yaitu: (1) syarat berlakunya akad (in’iqod). Syarat in’iqod ada yang bersifat umum dan khusus. Syarat umum ialah syarat yang harus ada pada setiap akad, seperti objek akad ialah bukanlah sesuatu yang diharamkan menurut syariah. Sedangkan syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, semisal pada akad nikah dipersyaratkan terdapat minimal dua orang saksi; (2) syarat sahnya akad (shihah). Yang dimaksud dengan syarat sahnya akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan oleh syara’ untuk menjamin keabsahan akad, bila sesuatu ini tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah; (3) syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara’. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara’; (4) syarat kepastian hukum. 3. Macam-Macam Akad  Secara umum akad yang lazim digunakan di bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam enam kelompok akad, yaitu:  a. Akad Titipan 1) Titipan Wadiah yad Amanah Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi’) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (mustawda’) yang 



23   diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah tangan amanah (yad amanah). Dengan prinsip ini, bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan/ memanfaatkan barang/ aset yang dititipkan oleh nasabah. 2) Titipan Wadiah yad Dhamanah Dari prinsip yad amanah (tangan amanah) kemudian berkembang menjadi prinsip yad dhamanah (tangan penanggung) yang berarti bahwa pihak penyimpan (dalam hal ini bank syariah) bertanggung jawab atas segala kerusakan/ kehilangan atas barang/ aset yang dititipkan oleh nasabah. b. Akad Pinjaman  Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. Mengingat dalam syariat Islam bunga dilarang, maka segala akad yang menggunakan prinsip pinjaman di bank syariah bebas akan bunga. Oleh karena itu, akad qardhul hasan merupakan akad sosial, bukan komersial. c. Akad Bagi Hasil  Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama ialah akad yang menggunakan pola bagi hasil. Ciri utama akad yang menggunakan pola bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh bank maupun nasabah. 1) Musyarakah 



24   Istilah musyarakah yang sering dipakai dalam konteks skema pembiayaan syariah berkonotasi lebih terbatas pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha untuk membiayaai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. 2) Musyarakah Mutanaqishah Akad musyarakah mutanaqishah yang lazim dijumpai pada perbankan syariah kontemporer merupakan salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Produk berbasis akad ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank. 3) Mudharabah Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga orang tersebut mendapatkan persentase keuntungan. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Nisbah bagi hasil antara pemoda dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. d. Akad Jual Beli 



25    Jual beli atau perdagangan secara terminologi fikih Islam didefiniskan sebagai tukar menukar harta atas dasar saling rela, atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003). 1) Murabahah Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan berapa tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, namun bentuk jual beli ini dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh perbankan syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2) Salam Salam merupakan bentuk jual bei dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga barang yang menggunakan akad salam lebih murah dibanding harga dengan akad tunai. 3) Istishna’ Istishna’ adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya 



26   dilakukan secara angsuran.10 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan istishna’ sebagai akad antara pemesan dan pembuat barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang baru akan dibuat oleh pembuat barang. e. Akad Sewa 1) Ijarah Ijarah merupakan model akad pembiayaan di bank syariah yang merupakan hasil modifikasi dari model akad aktivitas usaha seperti jual beli. Bank syariah yang mengoperasikan produk ijarah, bisa menggunakan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Manfaat dari transaksi jarah bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. 2) Ijarah Muntahiyah bit Tamlik Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode perjanjian sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa dari bank ke nasabah.  f. Akad Lainnya  Selain pola-pola akad yang telah dijelaskan di atas, bank syariah juga biasanya menggunakan akad sebagai berikut:  1) Wakalah                                                             10 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Cet: I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 213.  



27   Wakalah atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka bank syariah selaku penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. 2) Kafalah Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kaafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Atas jasanya, bank syariah selaku penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari pihak yang dijamin. 3) Hawalah Hawalah adalah pengalihan utang/ piutang dari pihak yang berutang/ berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung/ menerimanya. 4) Rahn Ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn sebagai menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.11 5) Sharf Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lain.12                                                                11 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, h. 160.  12 Otoritas Jasa Keuangan, Buku 8: Industri Jasa Keuangan (Jakarta: 2019), h. 99.  



28   D. Hybrid Contract 1. Definisi Hybrid Contract  Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah hybrid contract dengan sebutan yang beragam, seperti al-‘uqud al-murakkabah, al-‘uqud al-muta’addidah, al-uqud al-mutaqabbilah, al-uqud al-mujtami’ah, dan al-‘uqud al-mukhtalitah.13  Hybrid contract jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai multi akad. “Multi” sendiri memiliki arti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda.14 Oleh karena itu, dalam terminologi bahasa Indonesia multi akad memiliki arti sebagai akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.15  Dalam istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-‘uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda/ rangkap.16 Al-‘uqud al-murakkabah terdiri atas dua kata, al-‘uqud dan al-murakkabah. Kata al-‘uqud atau ‘aqd secara etimologis artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Kata al-murakkabah secara etimologis berarti al-jam’u, yang memiliki arti pengumpulan atau penghimpunan.17                                                             13 Agustianto Mingka, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah (Cet. I; Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014).  14 Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Jakarta: 2016).   15 M. Yunus, “Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah), TAHKIM 2 no. 1 (2019): h. 90.   16 Destri Budi Nungraheni, “Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah”, h. 244.  17 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap (Surabaya:1997), h. 953 dalam Destri Budi Nungraheni, “Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah”, h. 244. 



29    Al-Imrani mendefinisikan akad murakkab sebagai himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.18  2. Jenis Hybrid Contract  Agustianto Mingka (2014) mengklasifikasikan hybrid contract kedalam beberapa jenis, yaitu:19 1. Akad-akad yang mukhtalithah (bercampur) dan memunculkan nama baru, seperti bai’ istiglal, bai’ tawarruq, musyarakah mutanaqishah, dan bai; wafa’. Jual beli istighlal  merupakan percampuran tiga akad. Akad ini disebut juga akad three in one. Jual beli tawarruq adalah percampuran dua akad jual beli, dimana jual beli satu dilakukan dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga. Musyarakah mutanaqishah adalah akad percampuran antara akad syirkah milk dan ijarah. Substansinya hampir sama dengan ijarah muntahiyah bit tamlik karena pada akhir masa perjanjian barang beralih kepemilikan ke nasabah. 2. Hybrid contract yang mujtami’ah/ mukhtahilah dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama. Contohnya ialah mudharabah musytarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. 3. Hybrid contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad daasarnya tetap ada dan eksis serta                                                             18 Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad 3 no. 1 (20111): h. 3.   19 Agustianto Mingka, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah. 



30   dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contoh jenis akad ini ialah kafalah wal ijarah pada kartu kredit, wa’ad untuk wakalah murabahah, ijarah, dan musyarakah, serta pada pembiayaan rekening koran atau line facility. 4. Hybrid contract yang mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contoh implementasinya ialah menggabungkan antara akad jual beli dan pinjaman (bai’ wa salaf). Contoh lainnya adalah menggabungkan antara qardh dan ijarah. Kedua contoh akad tersebut dilarang oleh nash (dalil) dalam syariah. 3. Landasan Hukum  Status hukum hybrid contract sendiri belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Sebagai contoh ialah status hukum dari akad bai’ wa salaf yang secara jelas dinyatakan haram oleh syariat berdasar pada hadis Rasulullah Saw. Namun apabila kedua akad tersebut berdiri sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf ialah diperbolehkan. Artinya, dalam memutus status hukum dari sebuah hybrid contract tidak bisa semata melihat status hukum asal dari akad-akad yang membangunnya.  Meski terdapat beberapa hybrid contract yang diharamkan, namun prinsip asal hybrid contract sendiri ialah boleh dan status hukum hybrid contract ini dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap praktek muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya juga diperbolehkan menurut syariat. Ketentuan ini memberi ruang pada pembuatan transaksi yang mengandung beberapa akad (hybrid contract). Ketentuan ini berlaku secara umum, terkecuali terdapat dasar hukum 



31   yang melarangnya. Hukum pengecualian ini tidak dapat diterapkan untuk semua praktik muamalah yang mengandung penggabungan akad.20  Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mā’idah/5: 1.   ُ�4َۡ�5َ ٰ6َ7ۡ�ُ #"َ �.ِٱۡ:9ََۡ$ِٰ� إ �أُِ<��ۡ= �َُ�� >4�ََِ;ُ ? ُۡ�ُ�
دِ�Aِ< ْ 
اBُأَۡو ْ 1َ2ِ َءاَ"ُ/
ٓا َ�# ٱ�3 ���َ ��َ ِ6ِّDُ َEۡFَ �ۡ   GُHِ)ُ2 #"َ �ُ�ُۡIَ َ Gِ4ۡ َوأ7ُ9َۡ� ُ<ُ(ٌمۗ إِن� ٱ�� �M*ٱ Terjemahnya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak  dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak  menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).  Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia  kehendaki”  (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama  RI, 2019).  Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak merujuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah Swt. dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, Al-Jashâsh menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika terdapat perbedaan terkait boleh atau tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat ini menunjukkan kebolehan segala bentuk akad.21  Selain ayat di atas, Allah Swt. juga berfirman dalam QS. An-Nisā’/4: 29.                                                             20 Nazih Hammad, Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: 2005), h. 7 dalam Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, h. 166.   21 Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, Ahkam al-Qur’an (Bayrut: t.th.), h. 418 dalam Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, h. 168. 



ٓ أَن -َُ�
َن -Pََِٰ(ةً 15َ -َ(َ    32 ْ أَۡ"QِRِٰSَ�ۡAِ< ��َُ/ۡTَ< ��َُ�ٰUَ إِ.� 
آ�ُ+ُۡ,َ- .َ ْ 1َ2ِ َءاَ"ُ/
ا َ�# ٱ�3 ���َ اٖض َ�� َ Yََن >ُِ�ۡ� رَِ<4ٗ;#   #ِن ِ[ \َ  .Terjemahnya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam  perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan  janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang  kepadamu (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama  RI, 2019).   Ayat di atas menjelaskan bahwa syarat utama dalam melakukan perniagaan ialah adanya rasa saling rida. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu, tentu selama hal tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.  Selain adanya beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai landasan pengimplementasian hybrid contract di perbankan syariah, juga terdapat beberapa hadis Nabi Saw. yang melarang dilakukannya penggabungan akad-akad tertentu. Salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ّ"ِ/ُ�ۡ�ۚ َوَ. 7ُ�ۡ�َُ�ٓ
اْ أ9َُ�َ]ُ�ۡ�ۚ إِن� ٱ�� َ̂ ٌ̀ َوَ. َ_ْ ُ̀ َ"# �Gَْ/5ِ dَْTَكَ َ. aٌَ�bَ �QِIَ َو'4َْ ٍ̀ َوَ. رِ'eَْ- �َْ* #"َ fَُْ;1ْ َوَ. َ\4ْ ْ4  Terjemahnya:  “Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat  dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan. Dan tidak  pula menjual barang yang tidak kamu miliki” (HR. Ahmad 6671).  Dalam hadis yang ringkas ini, Rasulullah Saw.  memberi tahu pada kita bahwa ada empat hal yang tidak boleh dilakukan dalam bermuamalat, yaitu tidak 



33   boleh menggabungkan antara akad utang dan dengan jual beli, tidak boleh terdapat dua syarat dalam satu akad jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa ada usaha serta pengorbanan, dan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki.  4. Pandangan Ulama  Para ulamaberbeda pendapat terkait status hukum hybrid contract, terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah hybrid contract sah dan diperbolehkan ataukah batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini, ada ulama yang memperbolehkan serta ada juga sebagian yang melarang.  Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Malikiyyah, ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum hybrid contract ialah sah dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Mereka berpandangan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.22  Menurut Ibn Taymiyyah, hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah Swt., dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.                                                             22 ‘Abd Allah Ibn Muhammad bin ‘Abd Allah al-‘Imrani, Al-‘uqud al-Maliyah al-Murakkabah (Riyadh: 2006), h. 7 dalam Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, h. 166. 



34    Hukum asal dari syariat adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya dapat dilakukan dan tidak ada dalil yang melarang ketika dilakukan sendiri-sendiri. Ketika ada dalil tertentu yang mengharamkannya, maka dalil tersebut dianggap bersifat kasuistik dan tidak dapat diberlakukan secara umum, tetapi hanya berlaku terhadap akad/ transaksi yang termaktub dalam dalil tersebut. Oleh karena itu, kasus tersebut dianggap sebagai sebuah pengecualian terhadap kaidah umum yang berlaku.  Demikian pula dengan Ibn Al-Qayyim. Beliau berpendapatn bahwa hukum asal dari tiap akad ialah sah, terkecuali bagi akad yang dilarang oleh syariat.23 Oleh karena setiap akad itu hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad/ transaksi yang tidak memiliki dalil keharaman tidak boleh dihukumi haram. Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menjelaskan pada kita apa-apa saja transaki yang diharamkan, maka kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.  Pertimbangan lain yang dijadikan landasan dalam membolehkan model hybrid contract ini ialah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis  akad atau syarat dalam agama.  Yang dijelaskan secara umum ialah tentang halalnya melakukan akad muamalah, kecuali untuk akad-akad tertentu yang ditemukan dalil keharamannya dalam syariat.  Adapun dalam kelompok ulama yang mengharamkan praktik hybrid contract, utamanya yang berasal dari kalangan Zhahiriyyah berpandangan bahwa                                                             23 Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, h. 344 dalam Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer”, h. 167. 



35   hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal, terkecuali bagi akad yang ditemukan dalil kebolehannya oleh syariat. Alasan utama mereka Islam adalah agama yang sempurna, dimana di dalamnya telah dijelaskan apa-apa yang diperlukan oleh umat manusia. Melakukan setiap perbuatan yang tidak memiliki landasan nas agama berarti telah membuat ketentuan sendiri yang tidak memiliki dasar syariat. Dan perbuatan seperti ini dianggap telah melampauai batas agama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 229: ۚh   َن
;ُِ�ٰ �iٱ� �ُjُ kَِl�mَُْو,َB ِ  .Terjemahnya:  “Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang  zalim” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI,  2019).  Dalil lain yang digunakan oleh kalangan Zhahiriyyah untuk menguatkan pandangan mereka tersebut ialah hadis Rasulullah Saw. yang mengatakan:  Dari Aisyah, Nabi bersabda, “Tiadalah sekelompok orang membuat syarat- syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an. Setiap perjanjian  yang tidak dinyatakan dalam Al-Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus  perjanjian. Ketentuan Allah Swt. lebih benar dan perjanjian-Nya lebih  kuat.” (HR. Al-Bukhari).  Menurut hadis tersebut, semua akad, syarat beserta janji yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. hukumnya adalah dilarang. Artinya, akad yang diper-bolehkan hanyalah akad yang memiliki dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis  َوَ"Gُ>ُ �G�َ7َ�َ 1وَد ٱ��



36    Istidlal terhadap dalil-dalil yang dijadikan landasan berpikir oleh kalangan Zhahiriyyah ini dapat dipatahkan dengan dalil lain dan relevansinya terhadap perkembangan umat manusia, utamanya dalam bidang muamalah kontemporer. Nas-nas yang dijadikan landasan oleh para ulama yang membolehkan aktivitas hybrid contract membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan mumalahnya. Justru agama memberi peluang yang lebarkepada umat manusia untuk berinovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan kebutuhannya, tentu selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.24 E. Take Over 1. Definisi Take Over  Take over adalah salah satu bentuk layanan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah dalam membantu masyarakat mengalih-kan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.25  Secara etimologis take over berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengambil alih.26                                                             24 Hasanuddin Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”,  h. 170.  25 Destri Budi Nungraheni, “Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah”, h. 242.  26 John M. Ehols, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 578 dalam Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengaliha Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI”, h. 50. 



37    Menurut T. Guritno (1996: 298), yang dimaksud dengan take over ialah perbuatan mengambil alih sesuatu. Dalam ruang lingkup perseroan, take over didefinisikan sebagai bentuk penwaran kepada para pemegang saham untuk membeli sahamnya, baik sebagian maupun keseluruhannya dengan harga tertentu dan dengan tujuan menguasai saham perusahaan yang ditawar.27  Sedangkan dalam ruang lingkup perbankan, take over merupakan istilah yang lazim digunakan dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada nasabah agar nasabah dapat melunasi kewajibannya pada kreditur awal. Kredit baru yang diberikan oleh pihak ketiga ini menggantikan posisi kredit yang sebelumnya telah diberikan oleh kreditur awal.28  Lebih lanjut Adiwarman Karim (2005) mendefinisikan bahwa pembiayaan take over merupakan suatu bentuk pengalihan utang yang tadinya berasal dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk melunasi utangnya di lembaga keuangan konvensional.29      Adapun menurut Dewan Syariah Nasional sebagaimana termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, yang dimaksud take over adalah pengalihan transaksi non syariah yang                                                             27 T. Guritno, Kamus Perbankan dan Bisnis (Yogyakarta: UGM Pers), h. 298 dalam Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengaliha Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI”, h. 51.  28 Millaturrofi’ah, “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 36.  29 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2010).  



38   telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana take over dapat didefinisikan sebagai proses pengalihan utang milik nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. 2. Landasan Hukum a. Hukum Positif  Take over sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa pembiayaan telah memperoleh legalita hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, praktik hiwalah atau take over memiliki landasan hukum yang lebih kokoh.  Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hiwalah atau akad lainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.30  Produk jasa perbankan syariah yang terkait dengan akad hiwalah secara teknis implementasinya berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008. Dimana dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor                                                             30 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. 



39   10/16/PBI/2008 menyebutkan bahwa pemenuhan prinsi syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad hiwalah, kafalah dan sharf.31  Lebih lanjut, praktik layanan take over yang terjadi di perbankan syariah diatur secara jelas dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS perihal Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Keuangan Jasa Bank Syariah.  b. Nas  Praktik  take over atau pengalihan utang dibenarkan oleh syariat berdasar pada beberapa hadis ijmak ulama. Salah satu hadis Rasulullah Saw. yang membahas tentang praktik take over atau yang dalam istilah muamalah dikenal dengan nama hiwalah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Huraira r.a. yang terjemahannya sebagai berikut:  “Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu  membayarnya  adalah suatu kezaliman. Maka jika hak penagihan utang  salah seorang dari  kalian dialihkan kepada orang yang mampu,  hendaklah dia menerimanya” (HR. Al-Bukhari).    Pada hadis tersebut Rasulullah Saw. memerintahkan kepada orang yang menghutangkan telah mengalihkan utang yang ia miliki kepada orang kaya yang berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, serta hendaklah orang tersebut menagih kepada orang yang telah dialihkan utang kepadanya.   Jumhur ulama  berpendapat bahwa perintah yang terdapat pada hadis di atas (fal yatha’ ayau fat ba’hu) adalah perintah yang sifatnya sunnah dan anjuran.                                                             31 Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Bank Syariah” 



40   Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad hiwalah. Namun, Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah dalam hadis tersebutadalah bersifat wajib, maka dari itu wajib bagi pihak muhal (orang yang dialihkan utang padanya) untuk menerima hiwalah/ peralihan utang tersebut.32 3. Fatwa DSN MUI terkait Take Over  Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia). DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam menegenai masalah perekonomian.  DSN-MUI dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang memiliki tugas serta wewenang memberikan fatwa terkait kegiatan muamalah umat memberi respon positif terkait praktik take over yang lazim terjadi pada lembaga keuangan dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.  Hal substansial yang menjadi poin utama yang termaktub dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut ialah definisi pengalihan utang, ketentuan umum serta alternatif yang dapat dipilih oleh bank syariah ataupun nasabah ketika melakukan proses transaksi pengalihan utang.                                                             32 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84 dalam Millaturrofi’ah, “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang”, h. 26.  



41    Terdapat empat alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah maupun bank syariah ketika melakukan transaksi pengalihan utang. Alternatif tersebut ialah sebagai berikut:33  a. Alternatif I 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi milikinya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini. b. Alternatif II 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut. 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.                                                             33 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002”.  



42   3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. c. Alternatif III 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2002. 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. 3) Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2. 4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2. d. Alternatif IV 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 



43   2) Nasabah  menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-ijarah almuntahiyah bi al-tamlik. 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. F. Kerangka Pikir  Dalam melakukan sebuah penelitian ada beberapa model pemikiran yang dapat dikembangkan oleh peneliti sebagai kerangka berpikir yang menjamin sistematisasi sebuah penelitian dapat terjaga dan hasil dari penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Adapun kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan judul yang diangkat Implementasi Hybrid Contract dalam Produk Take Over Pembiayaan Konvensional pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar”, yaitu sebagai berikut:        



44           Gambar 2.1 Kerangka Pikir                Alternatif II Alternatif I Fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI//VI/2002 Alternatif IV Pembiayaan Take Over Alternatif III Implementasi Pembiayaan Take Over di Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar 



  BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Lokasi 1. Jenis Penelitian  Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.1 Lebih lanjut, Hadar Nawawi (1992: 209) mendefinisikan penelitian lapangan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, dan organisasi baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Sedangkan Suryana (2010) memaparkan bahwa penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial.   Dalam penelitian kali ini peneliti terjun ke Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pengimplementasian prinsip hybrid contract yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dalam produk take over yang mereka keluarkan.                                                             1 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32 dalam Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengaliha Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI”, h. 16. 



46    Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif.  2. Lokasi Penelitian  Lokasi penelitian adalah suatu wilayah yang dipilih sebagai objek penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang beralamat di Jalan DR. Ratulangi No. 12, Makassar. B. Pendekatan Penelitian  Dalam penelitian ini peneliti coba menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.2 Lebih lanjut, Lexy Moloeng (1991: 3) mengutip pendapat dari Bodgan dan Taylor memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.  Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan atau memahami makna yang ada di balik fenomena (noumena) yang dideskripsikan secara rinci.3 Pendekatan fenomenologi merupakan hasil perkembangan dari filsafat fenomenologi yang bertujuan untuk melakukan pemahaman respon atas keberadaan individu dalam                                                             2 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 193.  3 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya (Cet. I; Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 88.  



47   masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam menjalankan interaksi dengan sesamanya.  Selama proses penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung atas pengimplementasian prinsip hybrid contract dalam produk take over yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti ini kemudian dikombinasikan dengan informasi tambahan yang peneliti peroleh dari informan beserta data pelengkap lainnya seperti jurnal, annual report Bank Muamalat Indonesia dan Fatwa DSN MUI terkait dengan produk take over. C. Sumber Data  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 1. Sumber Data Primer  Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun Suharsimi Arikunto (2008: 22) yang penulis kutip dalam Kiki Sucianingrum (2018: 34) menjelaskan bahwa yang dimaksud sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 



48   dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.4  Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data terkait pelaksanaan hybrid contract pada akad pembiayaan take over yang diperoleh peneliti dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 2. Sumber Data Sekunder  Sumber data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini bisa berupa data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya atau bisa juga berupa dokumen terkait (Jonathan Sarwono, 2006: 209).  Untuk memperoleh data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan, yaitu buku, jurnal ilmiah, salinan Fatwa DSN-MUI, dan artikel terkait.  Sebagai kelengkapan data sekunder guna menunjang kebutuhan peneltian, peneliti menggunakan dokumen terkait yang diakses melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia, sehingga dapat diketahui kondisi Bank Muamalat Indonesia secara komprehensif.                                                               4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22 dalam Kiki Sucianingrum, “Implementasi Multi Akad dalam Pembiayaan Take Over pada PT BRI Syariah, Tbk. KCP Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang”, h. 34. 



49   D. Metode Pengumpulan Data  Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan metode tertentu dan menggunakan alat tertentu yang sering disebut instrumen penelitian. Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, ditata, dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antar fenomena (Kuntojoyo, 2009: 35).  Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun teknik tersebut ialah sebagai berikut: 1. Wawancara  Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Teknik wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara telah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang idenya bersifat spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang sedang berlangsung. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat oleh format pertanyaan tertentu secara ketat.5  Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan secara individual ataupun kelompok. Dalam wawancara secara individual ataupun kelompok peneliti selaku                                                             5 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya, h. 114. 



50   pewawancara dapat mengarahkan jalannya wawancara secara directive. Artinya, peneliti selalu berusaha untuk mengarahkan agar topik pembicaraan berfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Namun demikian, peneliti juga dapat mengarahkan wawancara agar berlangsung nondirective. Hal ini dimaksudkan untuk membuat jalannya wawancara berlangsung secara cair dan informan tidak merasa tegang.  Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang merupakan Head of Financing dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Wawancara ini peneliti lakukan dengan maksud untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan bagaimana pengimplementasian prinsip hybrid contract dalam produk take over yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. 2. Dokumentasi  Penelitian kualitatif tidak hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen.6  Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, jurnal atau pengumumanyang relevan dengan kebutuhan peneliti. Peneliti dengan membaca dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek penelitian.                                                             6 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya, h. 117. 



51    Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematik.7  Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi arsip, jurnal ilmiah dan sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan hybrid contract dalam akad pembiayaan take over di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makasar. E. Instrumen Penelitian   Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari informan yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama.8  Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Perekam suara 2. Telepon genggam 3. Kamera 4. Buku catatan 5. Pulpen 6. Daftar pertanyaan                                                             7 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, h. 226.  8 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 114.  



52   F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  Data tidak memiliki arti apa-apa ketika hanya diletakkan begitu saja, namun akan berarti ketika dianalisis. Setelah peneliti memperoleh data terkait fokus penelitian ini, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif ialah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.9  Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal antara apa yang ada dalam teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, apakah terdapat kesamaan atau perbedaan. Selanjutnya setelah dilakukan proses analisa kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan hasil interpretasi data menempuh cara berpikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus. G. Pengujian dan Keabsahan Data  Untuk memastikan keabsahan atas data yang diperoleh, maka peneliti dalam penelitian kali ini menggunakan teknik tringulasi sumber data. Tringulasi sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini berupa penggunaan berbagai jenis sumber data bukti dari situasi yang berbeda.   Tringulasi data terdiri atas empat jenis, yaitu tringulasi metode, tringulasi antar peneliti, tringulasi sumber, dan tringulasi teori. Dari keempat jenis tringulasi                                                             9 Djarwanto, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 9 dalam Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengaliha Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI”, h. 17. 



53   yang jamak digunakan dalam berbagai penelitian kualitatif, peneliti hanya menggunakan dua jenis tringulasi dalam penelitian ini.  Jenis tringulasi pertama yang peneliti gunakan ialah tringulasi sumber data yang berarti menggali kebenaran atas satu informasi melalui berbagai sumber perolehan data. Oleh karena itu, selain menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara peneliti juga menggunakan teknik kajian dokumentasi untuk mencari data pendukung.  Jenis tringulasi kedua yang peneliti gunakan yaitu tringulasi teori, sehingga hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement kemudian dikomparasikan dengan perspektif teori yang relevan, yaitu shariah enterprise theory serta Fatwa DSN MUI terkait pembiayaan take over.     



  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Profil Bank Muamalat Indonesia  PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.   Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Puncaknya, pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 



   Pada tahun 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.  Sampai saat ini Bank Muamalat Indonesia terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.1 Tabel 4.1 Profil Umum Bank Muamalat Indonesia Nama Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Bidang Usaha Perbankan  Dasar Hukum Pendirian  Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., 
 Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A. Deed No. 1 dated November 1, 1991 AD, or Rab Komposisi Pemegang Saham  Islamic Development Bank (32,74%) 
 Boubyan Bank (22,00%) 
 Atwill Holdings Limited (17,91%) 
 National Bank of Kuwait (8,45%) 
 BMF Holdings Limited (2,84%)  
 Reza Rhenaldi Syaiful (1,67%)  
 Dewi Monita (1,67%) 
 Andre Mirza Hartawan (1,66%) 
 KOPKAPINDO (1,39%)                                                              1 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Annual Report Bank Muamalat Indonesia 2019 (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., 2019), h. 53. 



   Pemegang Saham Lainnya (6,19%) Jumlah Jaringan Kantor  83 Kantor Cabang  
 150 Kantor Cabang Pembantu  
 43 Kantor Kas Jumlah Jaringan ATM  710 ATM  
 95 Mobile Branch  
 120.000 Jaringan ATM Bersama dan ATM Prima Alamat Kantor Pusat Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. No. Telepon (021) 80666000  2. Visi dan Misi a. Visi  Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui di tingkat regional b. Misi Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Bidang Usaha a. Kegiatan Usaha Utama  Adapun kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Bank Muamalat sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar Perseroan ialah sebagai berikut. 1) Menghimpun dana dari masyarakat. 2) Menyediakan pembiayaan. 



  3) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan. 4) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata . 5) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 6) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 7) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah. 8) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 9) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah. 10) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. 11) Memberi fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah. 12) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah. 13) Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip syariah. 14) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah. 



  15)  Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional. b. Kegiatan Usaha Penunjang  Adapun kegiatan usaha penunjang yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar Perseroan ialah sebagai berikut.2 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum ayariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.  6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.                                                              2 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Annual Report Bank Panin Dubai Syariah 2019, h. 60. 



  7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.  8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal.  9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah. 4. Produk dan Layanan a. Produk Penghimpunan Dana  Adapun produk penghimpunan dana yang dapat ditawarkan oleh Muamalat Indonesia kepada nasabahnya ialah sebagai berikut.3 1) Tabungan iB Hijrah  Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/ Debit yaitu: Kartu Shar-E Reguler, Shar-E Gold, dan Shar-E ihram 2) Tabungan iB Hijrah Valas  Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam. 3) Tabungan iB Hijrah Haji                                                            3 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Annual Report Bank Muamalat Indonesia 2019, h. 61. 



   Tabungan haji dan umrah dalam mata uang rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah. 4) Tabungan iB Hijrah Rencana  Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah di masa yang akan datang. 5) TabunganKu iB  Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat. 6) Tabungan iB Hijrah Prima  Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. 7) Deposito iB Hijrah  Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito mudharabah diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan. b. Produk Pembiayaan 1) KPR iB Muamalat 



   KPR iB Muamalat adalah pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/ apartemen baru (indent/ ready stock) maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan take over KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan. 2) iB Muamalat Multiguna  Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti umrah, wisata dan lainnya. 3) iB Muamalat Koperasi Karyawan  Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (karyawan BUMN/PNS/ swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok. 4) iB Muamalat Pensiun Pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunanPNS/TNI/ Polri/BUMN/ BUMD/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, umrah, wisata, dan lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia. 5) Pembiayaan Autoloan 



   Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. 6) iB Modal kerja Reguler  Pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja asset lancer. 7) iB Modal Kerja Proyek  Pembiayaan produktif yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja proyek atas pembangunan, pemeliharan, atau pengadaan. 8) iB Modal Kerja Konstruksi Developer  Pembiayaan modal kerja khusus bagi developer guna pembangunan properti residensial/non residensial, sarana dan prasarana perumahan. 9) iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah  Pembiayaan yang diberikan bagi lembaga keuangan syariah (seperti BPRS, Modal Ventura, KopSyah) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan kembali ke enduser dengan pola executing. 10) iB Investasi Reguler  Pembiayaan jangka panjang yang disediakan dalam rangka pemenuhan pembelian aset tetap, pembelian mesin produksi, atau investasi lainnya selain properti dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, dan/atau pendirian unit usaha baru (business expansion). 11) iB Properti Bisnis 



   Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian properti bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan pembangunan properti bisnis baru diatas lahan milik nasabah. 12) iB Muamalat Usaha Mikro  Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non-hukum. 13) iB Rekening Koran Muamalat  Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui cek atau bilyet giro. c. Layanan  Adapun layanan yang dapat dinikmati oleh nasabah Bank Muamalat Indonesia kepada ialah sebagai berikut.4 1) Kas Kilat  Adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabah masyarakat lainnya, untuk menerima kiriman uang, baik tunai maupun non-tunai khususnya dari WNI yang bermukim di luar negeri (tenaga kerja Indonesia atau ekspatriat). 2) Incoming Muamalat Remittance iB  Adalah kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke rekening penerima yang merupakan nasabah bank.                                                             4 PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk., Annual Report Bank Muamalat Indonesia 2019, h. 53. 



  3) Outgoing Muamalat Remittance iB  Adalah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui bank. sesama manusia serta nilai-nilai tanggung jawab kepada institus yang dalam hal ini adalah bank syariah. B. Implementasi Hybrid Contract dalam Pembiayaan Take Over pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 1. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Take Over   Kian hari kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah terus meningkat. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat antusiasme masyarakat dalam menggunakan produk keuangan syariah ialah dari laporan market share perbankan syariah secara nasional yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, walau tidak signifikan.5  Kian beragam serta inovatifnya produk yang ditawarkan menjadi salah satu alasan utama bagi masyarakat untuk memilih menggunakan produk bank syariah. Salah satu bentuk inovasi yang dihasilkan oleh bank syariah ialah dengan mengaplikasikan model akad yang menggunakan prinsip hybrid contract. Dengan adanya hybrid contract ini maka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada para nasabahnya juga kian beragam dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang kian hari semakin kompleks.                                                            5 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (Jakarta: OJK, 2019), h. 4. 



   Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah tertua di Indonesia juga tidak ikut ketinggalan dalam menginovasikan produknya agar kian digemari oleh masyarakat. Salah satu produk andalan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia ialah produk pembiayaan take over. Dimana melalaui pembiayaan take over ini nasabah dapat mengalihkan utang/ kewajiban yang ia miliki di sebuah bank, baik bank syariah maupun bank konvensional ke Bank Muamalat Indonesia.  Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan Bapak Mukhlis selaku Head of Financing dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar pada tanggal 6 November 2020, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar dipaparkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar juga menyalurkan pembiayaan take over. Berikut petikan wawancara singkat penulis bersama Bapak Muchlis.  “Jadi kita di sini juga menyalurkan pembiayaan take over, namun selama  ini yang paling sering kami temui adalah take over pembiayaan dari bank  konvensional yang dialihkan oleh nasabah ke Bank Muamalat”6   Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ditemukan fakta bahwa selama ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar ternyata lebih banyak mengeluarkan plafon pembiayaan take over dari nasabah bank konvensional. Fakta ini kemudian menarik rasa ingin tahu penulis apa kiranya yang melatarbela-kangi nasabah untuk mengaihkan utangnya di bank konvensional ke Bank Muamalat Indonesia.                                                             6 Mukhlis, Head of Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 6 November 2020. 



   Dari wawancara yang sama Bapak Muchlis memaparkan bahwa ada dua alasan utama yang melatarbelakangi tindakan nasabah bank konvensional untuk mengalihkan utangnya ke Bank Muamalat Indonesia. Alasan yang pertama ialah adanya kesadaran di dalam diri nasabah bahwa praktik utang piutang yang selama ini dijalaninya di bank konvensional termasuk riba yang diharamkan oleh Allah Swt., berangkat dari kesadaran inilah kemudian yang melatarbelakangi nasabah untuk mengalihkan kewajibannya ke Bank Muamalat Indonesia.  Alasan lain yang sering dijumpai oleh Bapak Mukhlis adalah adanya benefit lebih yang diharapkan oleh nasabah setelah melakukan proses take over.   “Misal ada nasabah yang memilih untuk mengalihkan pinjamannya ke  kami (Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar) karena mereka merasa  ada keuntungan lebih yang dapat mereka peroleh ketika mengalihkan  pinjamannya tersebut”7   Keuntungan yang dimaksud di sini bermacam-macam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mukhlis misalnya ada nasabah yang memilih untuk mengalihkan kewajibannya karena mengharapkan akan mendapat tambahan plafon pembiayaan, ada juga nasabah yang berharap agar masa angsuran pembiayaannya diperpanjang.   Adapun mekanisme pengajuan permohonan take over yang dilakukan oleh nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar tidak berbeda jauh dengan mekanisme pengajuan pembiayaan take over di bank-bank lainnya, dimana nasabah harus memenuhi kualifikasi/ persyaratan sebagai berikut: (1) nasabah haruslah merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum; (2)                                                             7 Mukhlis, Head of Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 6 November 2020. 



  nasabah berusia minimal 21 tahun ketika melakukan penandatanganan kontrak; (3) usia maksimal dari nasabah adalah 60 tahun ketika masa kontrak berakhir;  (4) memiliki penghasilan tetap dan sanggup untuk mengangsur; dan (5) mengisi form pengajuan pembiayaan. Secara sederhana mekanisme penyaluran pembiayaan take over di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar sebagai berikut.          Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Take Over  Penjelasan Skema: 1) Nasabah mengajukan permohonan take over kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 2) Bank Muamalat Indonesia mencairkan qardh sebesar utang nasabah di bank konvensional dan nasabah menandatangani kontrak qardh 3) Dengan dana qard yang diperolehnya nasabah melunasi utangnya di bank konvensional, sehingga aset yang menjadi agunan berpindah kepemilikannya kepada nasabah 4) Nasabah menjual aset tersebut kepada Bank Muamalat Indonesia dan melunasi utang qardh miliknya 



  5) Bank Muamalat Indonesia menjual kembali aset tersebut kepada nasabah secara bai’ bitsaman ajil dan murabahah dengan margin keuntungan 6) Nasabah menandatangani akad murabahah serta melakukan pembayaran angsuran kepada Bank Muamalat Indonesia  Dari skema yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dalam menyalurkan pembiayaan take over kepada nasabah maka dapat dilihat bahwa dalam transaksi tersebut terdapat beberapa akad yang digunakan. Akad pertama ialah akad qardh, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah.8 Akad kedua yang digunakan ialah akad murabahah, yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.9 Akad terakhir yang digunakan adalah akad bai’ bitsaman ajil, yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran.   Dari apa yang telah penulis sampaikan di atas berdasar kepada apa yang penulis amati di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar serta berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Mukhlis selaku informan/ narasumber dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penyaluran pembiayaan take over Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar menerapkan prinsip hybrid contract (multi akad), yaitu terdapatnya beberapa akad yang digunakan dalam satu transaksi take over. Adapun jenis hybrid contract hybrid                                                             8 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Cet: I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 134.  9 Muhamad, Manajemen Keuangan Syari’ah (Cet: II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h, 271. 



  contract yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah hybrid contract yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru dalam satu transaksi. Jenis hybrid contract ini diperbolehkan untuk digunakan. 2. Kesesuaian Praktik Take Over pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar dengan Fatwa DSN MUI  Take over/ pengalihan utang menurut Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/ lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah.10  Dalam Fatwa DSN MUI tersebut diatur alternatif skema penyaluran pembiayaan take over yang dapat dipilih oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Alternatif-alternatif tersebut ialah sebagai berikut. a. Alternatif I 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi milikinya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula                                                             10 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang”.  



  dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini. b. Alternatif II 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut. 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. 3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. c. Alternatif III 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2002. 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. 3) Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2. 



  4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2. d. Alternatif IV 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. 2) Nasabah  menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-ijarah almuntahiyah bi al-tamlik. 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.  Sebagaimana yang diamati oleh penulis dan berdasar pada hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhlis selaku Head of Financing Bank Muamalat Indonesia dapat penulis simpulkan bahwa proses penyaluran pembiayaan take over yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar sama sekali tidak melanggar ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Pertama-tama nasabah melakukan permohonan pengajuan pembiayaan take over atas kewajibannya di bank lain, utamanya yang ada di bank konvensional dengan cara mengisi formulir pengajuan. Setelah itu kami (Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar) akan melakukan 



  pengecekan data pribadi nasabah, termasuk mengecek riwayat kredit nasabah melalui BI checking (sekarang SLIK OJK). Ini penting untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan take over atau tidak, jangan sampai ini adalah nasabah bermasalah yang memiliki kemungkinan akan wanprestasi nantinya. Apabila data nasabah sudah aman dan permohonan take over-nya disetujui kita akan mencairkan pinjaman al-qardh yang jangka waktunya itu maksimal 7 hari. Dana al-qardh ini untuk digunakan oleh nasabah melunasi utangnya yang ada di bank konvensional. Setelah itu nasabah akan menjual asetnya yang telah diambil di bank konvensional kepada kami. Hasil penjualan aset tersebut digunakan oleh nasabah untuk melunasi pinjaman al-qardh sebelumnya. Nanti aset tersebut kami jual kembali kepada nasabah secara murabahah ataupun IMBT, tergantung keinginan dari nasabah maunya pakai akad yang mana, tetapi hampir semua pakai akad murabahah. Terakhir, nasabah mengangsur pembiayaan murabahah-nya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya”11    Dan dalam praktiknya yang dapat penulis simpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar lebih condong menggunakan alternatif pertama yang ditawarkan oleh DSN MUI, yaitu menggunakan akad qardh di awal yang kemudian diakhiri dengan pemberian akad murabaha kepada nasabah. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan alternatif-alternatif lainnya, semisal menggunakan akad qardh dan IMBT sebagaimana yang terdapat pada alternatif ketiga yang ditawarkan oleh DSN MUI melalui Fatwa Nomor 31 Tahun 2002.                                                                   11 Mukhlis, Head of Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 6 November 2020. 



  BAB V PENUTUP A. Kesimpulan  Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya berdasarkan hasil kajian teori yang penulis lakukan serta diperkuat dengan pengamatan serta penelitian lapangan yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan prinsip hybrid contract dalam produk-produk perbankan syariah adalah sesuatu yang urgen, mengingat melalui pengaplikasian hybrid contract inilah perbankan syariah dapat terus menginovasikan produknya sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. 2. Dalam pengaplikasian produk take over pembiayaan konvensional yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan prinsip hybrid contract, yaitu adanya beberapa akad yang digunakan dalam transaksi take over tersebut. Akad-akad yang dimaksud adalah akad qardh, bai’ bitsaman ajil dan murabahah. Hybrid contract yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar termasuk kedalam jenis hybrid contract yang tidak dilarang oleh syariat dan penerapannya diperbolehkan. 3. Dalam penyaluran pembiayaan take over yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar memilih untuk menggunakan alternatif pertama sebagaimana yang ditawarkan di dalam Fatwa DSN MUI No. 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Utang. 



  B. Saran  Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah menyelesaikan proses penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut. 1. Mengingat urgensi dari pengaplikasian prinsip hybrid contract sebagai salah satu cara bagi perbankan syariah untuk tetap dapat eksis dan terus melahirkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat cukup mendesak, maka penulis menyarankan agar kajain-kajian lebih mendalam terkait hybrid contract ini dapat lebih sering intens dilakukan. 2. Bagi calon peneliti yang kiranya ingin mengangkat tema penelitian seperti yang penulis lakukan saat ini, maka penulis menyarankan sekaligus menaruh harapan agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam serta dapat melengkapi apa yang masih kurang dalam penelitian ini.   
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