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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Fatwa Dewan Syariah Nasional 

1. Definisi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

 Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Yaitu: (1) 

jawaban berupa keputsan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/alhi tentang 

suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.1 

 Fatwa dalam definisi klasik bersifat operasional “ikhtiyariah” pilahan 

yang tidak mengikat secara legal. Meskipun terikat secara moral bagi mustafi 

(pihak yang meminta fatwa), sedangkan bagi selain mustafi bersifat informatif 

yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang 

sama atau meminta kepada mufti/seorang ahli yang lain.2 

 Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang 

menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari bahasa arab ialah al-ifta-al-

fatwa yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah 

sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut 

dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada 

hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang angkatan laut 

dan polri serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh 

perorangan, dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 

 
1 https;//www.google.com/a,p/s/kbbi.web.id/fatwa/html 
2 Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber http;//cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomi-

syariah8217ah-di-indonesiah,html, diakses tanggal 29 Aprol 2011. 
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membantu wadah tempat bermusyawarah oleh ulama, zu’ama dari 

cendikiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya Majelis 

Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 

kemudian disebut Majelis Nasional Ulama.3   

 

2. Landasan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama   Indonesia 

Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 

a) Firman Allah QS. An-Nisa’4 ayat 29 

عن ترا ض منكم.  أي يه الز ين ءا منو اال أت كلوا أمو لكم بينكم اب لبطل األ ان تكو ن جتر ة   

نبكم ر حيما.   وأل تقتلو أنفسكم. اانهلل كا  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuhodirimu;pSesungguhnyaoAllahoadalahoMahaoPenyayang  

kepadamu”.4 

b) Firman Allah Al-Baqarah’2 ayat 275 

 
3 profil MUI, sumber: www.mui.or, diakses tanggal 29nApril 2011. 
4QS. An-Nisaa’ (4):  29. 

http://www.mui.or/
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الز ين اي كلو ن الر بوأ آلكما يقوم الز يتخبطه الشيطن من املسي. زلك أب هنم قا لو إمنا البيع 

الربوأ فمن جاءه, مو عظة من رب فا نتهي فله, ما سلف وأ مثل الربوأ. وأحل اهلل البيع وحرم  

.مره, إيل هللا ومن عا د فأ وإلك أ صحب النر هم فيهاخلدون  

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

PadahaloAllahotelahomenghalalkanojualobeliodanomengharamkanpriba.ora

ng-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus 

berhenti (dariomengambiloriba)pMakapbaginyaoapaoyangotelah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”5 

c) Firman Allah QS. Al-Maidahh’5 ayat 1 

 أييها الزين ءامنو أوفوأ ابلعقود, أحلت  لكم هبيمة األ نعم أن أهلل خيكم ما يربد.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji 

 
5QS. Al Baqarah (2): 275. 
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Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya”.6 

 

d) Firman Allah QS.Al-Baqarah’2’5 ayat 280 

و أحريلكم, إن كنتم تعلمون.وإن كا نزعسرةاىل ميسرة, وأنتصدق  

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu,lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.7 

 

e) Dari Abu Sa’id Al-khudri bahwa Rasulullah bersabda 

امحد فأ جازه, وروى خوه عن عمر وابنه, ويدل علىزلك حريث أمل أنه سأل ل رسوالهللا عليه 

وسلم عن العرابن يف البيع فأ حله.حد ثنا البع س بنالوليد الد متقى حدثنا مروان بن حممد 

أاب سعيد اخلدى يقول  حدثنا عبد العزيزبن حممد عن داودبنصا حل املدين عن أبيه قا ل مسعة

إمنا البيع عن تراض.-قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  

 

TelahomenceritakanokepadaokamioAbbasobinoWalidoatohimasqiotelah itu 

menceritakan kepada kami Marwan bin Muhmammad, telah menceritakan 

 
6QS. Al-Maidah(5): h. 1 
7Al-Baqarah(2): 280. 
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Abdul Azizbin Muhammad dari Abu Daud bin Shalih Al-Madani dari ayahnya 

berkata bahwa dia telah mendengar Abi Sha;id al khudri berkata kepadanya 

bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya jual beli harus suka sama suka." 

(HR.  al-Baihaqi dan  Ibnu  Majah,  dan  dinilai shahih  oleh  Ibnu Hibban). 

 

f) Dari Suhaid Ar-Rumi ra, rasulullah saw bersabda : 

حدثنا احلسن بن على اخلأل ل حد ثن بشر بن اث بت البزار حد ثن نصر بن القاسم عن عبد 

ثل  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  بن الرمحن داودعن صا حل بن صهيب عن أبيه قال قال  

ابلشعري للبيتل آلللبيع.ثفيهن الربكة البيع إ ىل أجل واملقارضة وإخآلطالرب    

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali  Al-Kholal, telah 

menceritakan kepada kami Bisru bin Tsabit Al-Bazaru, telah menceritakan 

kepada kami Nasr  bin Al-Qasim, dari Abdirahman bin Daud, dari Shalis bin 

Shoib dariayahnya  berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang 

di dalamnya terdapat  keberkahan: jual beli secara tangguh mudharabah dan 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan  untuk 

dijual.”(HR Ibnu Majah).8 

g) Ijma’ 

 Ijma’.mayoritas.ulama.tentang.kebolehan.jual.beli.dengan.cara 

murabahah (Ibnu Rusyid , Bidayat al Mujtahid).  

 
8 Ibnu  majah,  Kitab Sunan  Ibnu  Majah,  bab bay  ul  khoyar nomor  hadis  2269,  juz  7 

    shoifah 10. 
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h) Kaidah fiqh 

 األصلفى املعا مآلت االابحة إالان يدل دليل على حتر ميها.   

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kesuali ada dalil 

yang mengharamkannya.9 

 

C. Hal Milik 

1. Pengertian Hak Milik 

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti 

penguasaan terhadap sesuatu. Al-Milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). 

Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh 

syara’yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, 

sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya 

halangan syara’. Contoh halangan syara’ misalnya  orang itu belum cakap 

bertindak hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya 

hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka 

tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.10 

Menurut DR. Mardani dalam buku fiqh ekonomi syari’ah. Pengertian hak 

secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian.Adapun secara terminologi fiqh, 

hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’. Sedangkan  

pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara 

 
9FATWA DSN, Op.Cit.h.69. 
10 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah ,Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm.31 
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terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ 

untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak 

menghalang syar’i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah 

menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik 

akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantaan 

orang lain.11 

Menurut.Abdul.salam.al-Abadi,12.kepemilikan.adalah.hak.khusus kepada 

manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seorang untuk 

memanfaatkan dan mengakolasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang 

melarangnya.Dengan demikian, Kepemilikan dalam islam adalah “kepemilikan 

harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini tidak 

memberiphakpmutlakpkepada.pemiliknya.untuk.menggunakan.sesuai oleh 

keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, 

tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.13 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dibedakan antara hak dan milik. Untuk 

lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak 

menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya. Pengampu berhak 

untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada 

 
11 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012,  hlm. 66 
12 Nasrun Horoen, muamalah Iqtisodiyah ,Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm.43 
13 Lukman hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Erlangga, Surakarta, 2012, hlm.42 
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dibawah ampuannya. Dengan kata lain, tidak semua yang memiliki benda berhak 

menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.14 

Secara Bahasa dalam Al-Qur’an kata hak memiliki pengertiannya, yaitu:15 

a) Kepastian hal ini terdapat dalam QS. Yasin 36 Ayat 7 : 

 لقد حق ا لقو ك علئ اكثر هم فهم أل يؤ منؤ ن

“Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman)  terhadap kebanyakan 

mereka, karena mereka tidak beriman”.16 

b) Ketetapan hal ini terdapat dalam QS. Al-Anfal 8 Ayat 8 : 

 ليحق احلق ؤيبطل البطل ولو كره اجملر مو ن 

“Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil 

walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya”.17 

 

 

c) Kewajiban hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqoroh 2 Ayat 241  

 وللمطقت متع اب ملعر وف حقا علي املتقني 

 
14 GhazalyAbdul Rahman,dkk.,.fiqh muamalah.Kencana Prenada Media Group.Jakarta.2010 hlm.45 
15Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group : 2014)  h 109-110. 
16QS.Yaasin(36): 7. 
17QS.Al-Anfal(8): 8. 
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“Dan.bagi.perempuan-perempuan.yang.diceraikan.hendaklah.diberimut’ah  

menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang 

bertakwa”.18 

d) Kebenaran hal ini terdapat dalam QS. Yunus  Ayat 35 : 

قل هل من شركا ءاكم من سحد ى للحق افمن ىحدئ الئ اكحق ان يتبع امن اليهد ئ  

 األ ان يهد ئ. فما لكم كيف حتكمنو ن.

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang membimbing 

kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang membimbing kepada 

kebenaran" Maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang 

membimbing kepada kebenaran itu ataukah orang yang tidak mampu 

membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu (berbuat 

demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?”(QS.Yunus: 10 

Ayat 35).19 

 

2. Sifat Hak Milik 

  KepemilikanPpribadiPdalamPpandanganPislamPtidaklahPbersifatPmutlak 

mutlak/absolute (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab didalam ketentuan hukum 

dijumpai bebrapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh 

 
18QS. Al-Baqarah(2): 24. 
19QS.Yunus(10): 35. 
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seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk 

itu, dapat disebutkan prinsip-prinsip dasarnya sebagai berikut.20 

a. Pada hakikatnya individu hanya wakil masyarakat 

Prinsip ini menerapkan,sesunggunya individu-pribadi hanya 

merupakan wakil masyarakat yang diserasahi amanah. Amanah untuk 

mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta tersebut 

hanya.bersifat.sebagai.“uang.belanja/benda”..Dalam.hal.ini,.barang itu 

mempunyai sifat hak pemilikan yang lebih besar dibandingkan anggota 

masyarakat lainnya. Sesungguhnya, keseluruhan harta benda tersebut 

secara umum adalah hak milik masyarakat. Masyarakat diserahkan tugas 

oleh Allah SWT untuk mengurus harta tersebut. Pemilik mutlak dari harta 

tersebut asalah Allah SWT21 

Hal ini sesuai dengan peryataan, berimanlah kamu kepada Allah SWT 

dan rasul-Nya dan manfaatkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT 

telah menjadikan kamu menguasai. Dapat dikemukakan pengertian 

kepenguasaan disini. Bukanlah kepenguasaan yang bersifat mutlak atau 

absolute kepada hakikat hak kepemilikan itu berbeda “ditangan Allah 

SWT”. Manusia yang menguasai tersebut hanyalah sekedar menafkahkan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. 

Akhirnya, dapat dinyatakab pemilikan pribadi atas suatu harta benda 

didalam pandangan islam sebenarnya bersifat ‘pemilik hak pembelanjaan 

 
20Suhrawardi dkk,Op.Cit.,  h.7. 
21 Ascary,  Akad dan  Produk  BANK Syariah  (Jakarta  :  PT Raja  Grafindo  Persada,  2012),  h.72. 
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dan pemanfaatan” belaka. Dengan demikian , apapun bentuk kepemilikan 

pribadi (yang diperoleh berdasarkan usaha-usaha untuk tidak menyimpan 

dari syariat islam) akan didapati hak masyarakat. Dalam istilah sehari-hari 

bahwa hak (kepemilikan) pribadi mempunya dimensi fungsi sosial; 

 

3. Rukun Hak milik 

  Para ulama fiqh mengukakan bahwa rukun hak dibagi menjadi dua, 

yaitupemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak. Baik sesuatu yang bersifat 

materi maupun utang. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syariat islam 

adalah Allah SWT, baik yang menyangkut hak keagamaan, hak pribadi atau hak-

hak secara hukum, seperti perserikatan, yayasan yang dalam istilah fiqh disebut 

dengan asy-syakhshiyyah al-I’tibariyah. Seorang manusia menurut ketetapan syara’ 

yang telah dimiliki hak-hak pribadi yang diberikan Allah SWT ini akan habis 

dengan wafatnya pemilik hak.22 

 

4. Pembagian Hak Milik 

  Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mal dan 

ghair mal. Hak mal ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan 

benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak ghair mal terbagi kepada dua bagian, 

yaitu hak syakhshi, dan hak ‘aini: 

a. Hak syakhsi   

 
22Mardani, Op.Cit., h.110. 
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Hak syakhsi  ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’dari seseorang 

terhadap orang lain. Yang termasuk hak ini misalnya: pembeli berhak 

menerima barang dan penjual berhak menerima uang. 

 b. Hak ‘aini 

  Hak ‘aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan 

orang kedua. Hak ‘aini ada dua macam; ashli dan thab’i. Hak ‘aini ashli 

ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shahub al-haq seperti hak 

milikiyah dan hak irtifaq. Sedangkan Hak ‘aini thab’I ialah jaminan yang 

ditetapkan untuk seseorang.yang mengutangkan uangnya atas yang 

berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka murtahin 

berhak menahan barang itu. 

Macam – macam hak ‘aini ialah sebagai berikut: 

a. Haq al-milikiyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. 

Boleh.dia.miliki.menggunakan.mengambil.manfaat.objekbarang.yang 

menghabiskannya,..membinasakannya.dengan.di.yang.tidak.membuat 

susah orang lain  

b. Haq.al-intifa.ialah.hak.yang.hanya.boleh.dipergunakan.dan.diusahakan 

hasilnya. 

c. Haq al-isti’mal (menggunakan) terpisah dari haq al istighal ( mencari 

hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si mauquf ‘alaih 

boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu. 

d. Haq al-irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu 

kebun atas kebun yang lain. Yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun 
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pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah 

saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. 

Sawah tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim 

dialirkan ke sawah tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara 

Ibrahim. 

e. Haq al-isti’han ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn 

menimbulkan hak ‘aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga 

barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena Rahn 

hamyalah jaminan belaka. 

f. Haq al-ihtibas ialah hak menahan suatu benda. Hak menahan barang 

(benda) seperti hak multaqith ( yang menemukan barang) menahan benda 

luqathah. 

g. Hak qarar ( menetap ) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas 

tanah wakaf ialah : 

1). Haq al-hakr ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk 

yang lama dengan seizin hakim. 

2). Haq al-ijaratain ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam 

waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak 

sanggup di kembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena 

kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan 

sewanya di bayar setiap tahun. 

3). Haq al-qadar ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh 

penyewa. 
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4). Haq al-marsyad ialah hak mengawasi atau mengontrol. 

h. Haq al-murur ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas 

bangunan orang lain. 

i. Haq al-jiwar ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya 

batas batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik agar 

tidak menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya. 

j. Haq syafah atau haq syurb ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk 

diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan 

rumah tangganya. 

        Sedangkan milik yang dibahas dalam fiqh muamalah dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

1)..Milk tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya 

sekaligus, artinya bentuk benda dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa 

diperoleh dengan banyak cara, misalnya jual beli. 

2). Milk naqishah yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda 

tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki 

manfaat saja tanpa memiliki zatnya. 

  Dilihat dari segi mahal ( tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu: 

a). Milk al-‘ain atau disebut pula milk al raqabah, yaitu memiliki 

semua benda, baik benda tetap ( ghair manqul ) maupun benda-

benda yang dapat dipindahkan ( manqul ) seperti pemilikan 
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rumah, kebun, dan motor. Pemilikan terhadap benda-benda 

disebut milk ‘ain. 

b). Milk al-manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki 

manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, 

wakaf, dan lainnya. 

c). Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya 

sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti 

benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang 

berutang. 

Dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik 

dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1). Milk al-mutamayyiz, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang 

lain, yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya 

dari yang lain. 

2).  

 

 

5. Sumber Hak Milik 

  Sumber-sumber yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak milik 

dalam hukum islam antara lain : 

a. Ihrazul mubahat yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atu 

menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di sesuatu tempat untuk dimiliki. 

b. Al- uqud (aqad). 
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c. Al- khalafiyah (pewarisan) 

d. Attawalludu minal mamluk (berkembang biak). 

Empat inilah yang menyebabkan timbulnya hak pemilikan di dalam syara’ 

kita ini. 

Beberapa sebab pemilikan yang terdapat di kalangan bangsa jahiliyah, telah 

dihapuskan oleh islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan 

jalan membudakan orang yang tidak sanggup membayar utang dan kadaluarsa atau 

dengan istilah fiqh taqadum yang menimbulkan hak karena kadaluarsa. 

a. Ihrazul mubahat ( menimbulkan kebolehan ) 

 Sudah diterangkan, bahwa salah satu dari sebab pemilikan atau malakiyah 

atau tamalluk, ialah : ihrazul mubahat. Maka yang dikatakan mubah itu, ialah harta 

yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang tidak sah) 

dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara’ untuk memilikinya. 

    Inilah yang dikatakan mubah. Seperti air yang tidak dimiliki seseorang, rumput 

dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan 

ikan-ikan di laut. Ini semuanya barang mubah. Semua orang dapat memiliki apa 

yang disebutkan menjadilah miliknya. Kemudian memiliki benda-benda yang 

mubah dengan jalan ihraz. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan 

jalan ihraz, memerlukan dua syarat : 

  1). Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu. 

    Umpamanya seseorang mengumpul air hujan dalam satu wadah dan 

dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak berhak 

lagi mengambil air dalam wadah itu; karena air ini tidak lagi merupakan 
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benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang. Maka karena itulah 

kaidah berkata “ Barangsiapa mendahului orang lain sesuatu yang mubah 

bagi semua orang, maka sesungguhnya ia telah memilikinya”. 

2). Maksud tamalluk ( untuk memiliki ) 

 Jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah,dengan tidak 

bermaksud.memilikinya,.tidak.benda.menjadi.miliknya...Umpamanya 

seorang pemburu meletakkan jarring ( perangkap) lalu terjeratlah seekor 

binatang buruan, maka jika ia meletakkan jaringnya sekedar 

mengeringkan.jaring.itu,.tidaklah.dia.berhak.memiliki.binatangburuan 

yang terjerat oleh jaringnya, orang lain masih boleh mengambil binatang 

itu dan memilikinnya. Dan mengambil itu dipadang muhriz bukan milik 

orang lain. 

 

3). Akad 

  Menurut istilah fuqaha akad ialah perikatan ijab kabul secara yang 

disyari’atkan agama Nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu. 

 Masuk kedalam uqud, dari segi menjadi sebab milikiyah atau 

malakiyah : 

a). Uqud jabariyah, yaitu: akad-akad yang diharuskan dilakukan 

berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang 

yang berutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia 

menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual 
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barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Dan masuk 

ke dalam uqud ini, tamalluk jabry, yaitu seperti syuf’ah. 

b). Istimlak untuk maslahat umum. Umpamanya tanah-tanah yang 

disamping mesjid, kalau diperlukan untuk mesjid, harus dapat 

dimiliki oleh mesjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan 

tamalluk bil jabri (pemilikan dengan paksa). 

c).  Khalafiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di 

tempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa 

hak. 

4). Khalafiyah  

  Khalafiyah ini ada dua macam : 

a). Khalafiyah syakhsy ‘an syakhsy dan itulah yang dikatakan irts 

dalam istilah kita. 

b). Khalafiyah Syai‘an syaiin dan itulah dikatakan tadlmin, atau 

ta’widl (menjamin kerugian). 

1). Irts 

 Irts adalah khalafiyah dimana si waris menempati tempat si 

muwarits dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh si 

muwarits, yang dinamakan tarikah dan tentang segala mas-

uliyah maliya terhadap tarikah itu. Maka apabila yang meniggal 

tidak meniggalkan harta atau harta itu kurang dari jumlah 

hutangnya, maka si waris tidak bertanggung jawab terhadap itu. 
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Karena irts sebab bagi memiliki harta, bukan sebab membayar 

hutang.  

2). Tadlmin dan ta’widl 

Apabila seseorang merugikan milik orang lain, karena rusak di 

tangannya, atau hilang, maka dalam keadaan ini wajiblah 

dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian si pemilik harta. 

Karena demikian, orang yang dirugikan berhak menerima iwadl. 

Dalam hal ini masuklah diat dan arsyul jinayat. Semuanya ini 

dimiliki dengan jalan khalafiyah. 

                          3).Tawallud minal mamluk (timbulnya kepemilikan dari benda yang 

dimiliki). 

Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar  yang telah tetap, tidak 

dapat diganggu gugat oleh siapapun, ialah : segala yang terjadi dari 

benda yag dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu. 

 Contoh : 

a. Anak binatang menjadi milik pemilik binatang. 
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b. Bulu.domba.menjadi.milik.pemilik.domba.dan.sebagain23 

   Dari penjelasan di atas bahwa segala sesuatu yang dimiliki orang tidak 

berhak orang lain untuk ikut campur dalam memakainya karena itu bulu 

domba menjadi milik domba dan anak binatang menjadi pemilik 

binatang dan seterusnya. 

 

6. Mekanisme Perpindahan Objek Hak milik Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Manjelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/2000 

  Mekanisme Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No:04/DSN-MUI/2000 tentang ketentuan perpindahan hak milik dalam akad 

murabahah di poin pertama tentang Fatwa murabahah : 

 

a. Butir keempat BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kepada 

suplaer atas nama BMT sediri. 

b. Di butir keenam BMT menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. 

c. Di butir ketujuh anggota membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut 

kepada BMT. 

 Sebagai penjelasan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No: 04/DSN-MUI/2000 di atas skema perpindahan hak milik pada akad murabahah 

sebagai berikut. 

 
23 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Pengantar Fiqh Muamalah,PT.Pustaka Rizki 

Putra,Semarang,1999,hlm.12-16 
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                          2. Penjualan barang 

 

        3. Pembelian barang                                                 

 

 

 

                                             1. Pembelian barang                                                            

 

 

 

Skema 2.1 perpindahan hak milik pada akad murabahah menurut Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/2000 

 

B. MURABAHAH 

1. Pengetian Murabahah 

  Secara etimologi, murabahah berasala dari dari kata Ribh yang berarti 

keuntungan. Sedangkan secara terminologi, murabahah adalah jual beli barang 

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati antara 

penjual dan pembeli.24Pembiyayaan adalah uang atau tagihan yang dapat 

 
24 Abdullah Al-Muslih dan  Shalah ash-shawi, Fikih  Ekonomi Keuangan Islam,  mengutip 

skripsiDewi  Rika  Koesnaini,  Analisis  Akad   Murabaha  dalam  Produk  Pembiayaan  Hunian 

UIN Syarif Hidayatullah : 2011), h.23. 

Pihak Pertama 

(BMT) 

Pihak ketiga 

(Suplaer) 

Pihak kedua 

(Anggota/Nasabah) 
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murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan akad ini 

mendominasikan pendapatan Bank yang ditawarkan.25 

 

2. Jenis Pembiayaan Murabahah 

   Menurut Wiroso pembiyayaan murabahah dapat dibagi menjadi dua, 

sebagai berikut : 

 a. Murabahah tanpa pesanan, yaitu adapesanan atau tidak, ada yang beli atau 

tidak, Bank yang menyediakan barang dagangan, penyediaan ini tidak ter 

pengaruh atau tidak terikat langsung denga nada atau tidak ada pesanan 

pembeli : 

           b. Murabahahberdasarkan pesanan seperti tersebut diatas, 

  memungkinkan Bank untuk menghindari kerugian dan pembeli yang pasti. 

Yang juga memberi tahu pada Bank tentang bagaimana mendapatkan 

barang yang diinginkan pembeli tersebut.26 

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Murabahah adalah suatu transaksi jual beli, dengan denikian rukun-rukunnya 

sama dengan rukun jual beli, adalah sebagai berikut : 

a.  Pihak yang berakad dalam jual beli yaitu : penjual dan pembeli. 

 
25 Dewi Rika Koesnaini, Ibid., h.24. 
26 Abdul Ghafur,  Tanya Jawab  PerBANKan  Syariah, UII  Press (Yogjakarta  : UII  Press : 

2008)  hlm.28  mengutib  skripsi  Arsi  Kurniati,  Pembiayaan  Murabahah  pada  PT.BPRS  Artha 

Amanah Umat Ungara,(skripsi diploma 3 program studi perBANKan Syariah : 2011). 
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b.  Objek yang diakadkan, meliputi barang yang diperjual belikan dan harga 

yang di perjual belikan. 

c.  Akad atau ighot : ijab dan qabul27. 

 

1). Adapun keterangam rukun murabahah adalah sebagai rukun jual beli diatas 

yaitu: 

a.   Pihak yang berakad menurtu ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang 

melakukan akad murabahah harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Cakap hukum dan baligh  (berakal sehat dan dapat membedakan baik-

buruk) sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah, sedangkan 

dengan anak kecil dianggap sah apabila seizing orang tua atau walinya. 

b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda28 

2). Orang jual beli murobahah harus memenuhi :  

a. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal  

b. Barang yang diperjual belikan harus bisa diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai 

c. Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual bukan milik orang lain. 

d. Barangptersebutbharuspdiketahuibsecarapspesipikpdan 

diindentifikasikan oleh penjual 

 
27 Tim pengembangan PerBANKan Syariah Institut Bangker Indonesia, Konsep Produk dan 

Implementasi Oprasional BANK Syariah (Jakarta :Djambatan, 2003) h,77 
28 Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT Graja Grafindo Persada, 2004) 

h,119 
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e. Barangptersebutpharuspdiketahuipsecarapspesipikpdan 

diindentifikasikan oleh penjual 

f. Barang tersebut diketahui kuantitasnya dengan jelas 

g. Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dngan jelas  

h. Harga barabang tersebut jelas 

i. Barang tersebut diakadkan secara fisik dan ditangan penjual 

3). Ketentuan yang terkait dengan ijab qabul 

  Perkaraputamapdalam murabahahpadalah keterangan diantara 

penjualpdanppembeli.pKerelaaanpinipdapatpterkihatpsaatpakadpberlan-

gsung, maka ijab qabulnya harus diucapkan secarapjelaspkarena transaksi 

ini mengikat kedua belah pihak. Adapun syarat–syarat ijab qabul adalah 

sebagai berikut :  

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. 

b. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik 

barang maupun harga yang disepakati 

c. Tidak menggantungkan klausul yang bersifat keabsahan transaksi 

pada hal atau kejadian yang akan datang 

d. Tidak membatasi waktu misalnya “saya jual barang ini kepada anda 

dalam jangka waktu 12 bulan, setelah itu maka jadi milik saya 

kembali” 

Ketentuan transaksi pembiayaan murabahah yakni nasabah 

mengajukan permohonan sutau barang atau asset kepada BMT dengan 
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melaksanakan murobahah yang bebas roba. Adapun barang yang diperjual 

belikan oleh BMT tidak mengandung unsure yang diharamkan oleh syariah. 

Dalam hal penerimaan pemohonan pengajuan barang, maka pihak BMT 

terlebih dahulu membeli asset yang dipesan oleh nasabah secara 

sah.pPembayaran untuk pembelian barang yang telah disetujui 

kualifikasinya dapat di biayai sebagian ayau keseluruhan oleh BMT. Disini 

BMT harus menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti 

jika pembelian dilakukan secara utang. 

Barang yang telah dibeli atas nama BMT kemudian ditawarkan kepada 

nasabah harus dibeli sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena janji 

itu secara hukum yakni mengikat dimana apabila salah satu mengingkari 

atau berbuat prestasi maka akan terkena hukuman sesua dengan 

peraturanyang ditentukan. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah 

tidakan yang dilarang oleh syariat islam karena itu termsuk bai’ al-fudhuli. 

Setelah itu kedua belah pihak harus melakukan kontrak jual neli. Dalam 

jual beli ini,pBMTpdiperbolehkan meminta nasabah untuk 

membayarpuangpmukapsaatpmenandatanganipkesepakatanpawalppeme-

sanan.pUang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan/anggota yang 

menunjukan bahwa ia nersunguh-sungguh atas pesanannya tersebut.  

 BMT melakukan kontrak jual beli dengan nasabah setelah barang/asset 

tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah 

margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Mengenai harga beli barang 
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tersebut, BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok berikut 

biaya-biaya yang diperlukan. 

Nasabah boleh memilih meneruskan pembelian atau menolak jika jika 

barang tidak sesuai dengan yang dijanjikannya. Jika nasabah memilih 

meneruskan pembelian maka nasabah harus membayar harga barang yang 

telah disepakati tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh 

kedua belah pihak. Jika anggota telah memberikan uang muka/urbun dan 

memutuskan untuk mmbeli barang tersebut , ia tinggal membayar uang sisa 

harga. Apanila menolak meneruskan untuk membeli barang tersebut dalam 

akad jual beli, maka biaya rill yang telah dikeluarkan BMT harus dibayar 

dari uang muka tersebut. 

 Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murobahah harus dilakukan setelah barang 

secara prinsip menjadi milik BMT. Jika harus baranya ada lebih dahulu baru 

dilakukan akad murabahah, tidak diperkenankan untuk melakukan akad 

murabahah jika tidak ada barang. 

  Dalam transaksi murabahah, jaminan diperbolehkan agar nasabah 

serius dngan pesanannya. Jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang 

mutlak dipenuhi. Jaminan dimaksud agar nasabah tidak main-main dengan 

pesanannya. BMT dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan 

untuk dipegangnya. 

 Transaksi murabahah ini secara sengaja menimbulkan utang si pemesan 

barang. Utang murobahah antara nasabah dengan BMT terjadi saat awal 
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permohonan pembelian barang. Secara prinsip utang nasabah dalam 

transaksi murabahah ini tidak ada kaitannya dengan dengan transaksi yang 

lainyang dilakukan anggota dengan pihak ketiga. Jika anggota menjual 

barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera 

melunasi seluruh angsurannya. Seandaina penjualan asset/barang barang 

tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelsaikan 

hutangnya sesuai dengan kesepakatan di awal terhadap BMT. Ia tidak boleh 

memperlambat angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 

 Setiap orang mempunyai financial yang berbeda-beda setiap harinya. 

Dalam hal hutang murabahah, seseorang anggota yang mempumyai 

kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelsaian utangnya. Jika 

nasabah menunda-nunda pembayaran pembayaran utangnya secara sengaja, 

BMT dapat mengambil tindakan prosedur hukum untuk mendapatkan 

kembali utang itu setelah tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. 

 Penundaan pembayaran utang secara sengaja maupun tidak sengaja itu 

berakibat buruk terhadap anggota, yakni nasabah bisa lupa atau tidak 

membayar angsuran yang menyebabkan kerugian terhadap BMT. Nasabah 

yang dianggap pailit dan gagal menyelsaikan dan gagal menyelsaikan 

utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan 

karena lalai sedangkan ia mampu, BMT harus menunda tagihan utangya 

sampai ia menjadi sanggup kembali atau atau berdasarkan kesepakatan. 

 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, mengluarkan fatwa 

tentang murabahah setelah menimbang bebrapa hal sebagai berikut : 
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1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari 

Bank berdasarkan prinsip jual beli. 

2) Bahwa.dalam.rangka. masyarakat tersebut, Bank Syariah perlu 

memiliki fasilitas pembiayaan murabahah bagi nasabah yang 

memerlukannya. 

3) Bahwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk 

menjadikan pedoman oleh lembaga keuangan Syariah29  

  

 
29 Nur Yasin, Hukum Ekonomi Syariah Geliat PerBANKan Syariah di Indonesia I (Malang : Uin Press, 

2009) h. 191 
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3. Syarat Murabahah 

Dalam.murabahah.juga.dibutuhkan.beberapa.syaratpuntukmmelakukan 

rukun murabahah diatas, diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

b. Mengetahui besarnya keuntungan 

c. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan 

danPsejenis,.sepertiPbendaPyangPdapatPditakarPdan.ditimbang  

d. SystemPmurabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba 

tersebut terhadap harga pertama (harga pembelian) 

e. Transaksi pertama harus sah secara syara’.30 

 

4)  Objek yang diperjualbelikan 

a. Tidak termasuk yang diharamkan. 

 b.    Bermanfaat 

    c.    Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. 

c. Merupakan hak milik penuh dari pihak yang berakad 

d. Sesuai spesipikasi antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli. 

 

 

 

 
30 Wiroso, Jual Beli Murabahah, h,18 


