
 

1 
 

KEGIATAN USAHA 
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH:  

Studi tentang  Aspek-aspek Hukum dalam Pembiayaan 
Murobahah di Kecamatan Ungaran 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Diajukan Kepada 
Program Studi Ilmu Hukum 

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh 

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oleh 
NASICHIN 

Nim : R 100080076 
 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
ROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2012 

 





 

2 
 

KEGIATAN USAHA 
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH:  

Studi tentang  Aspek-aspek Hukum dalam Pembiayaan 
Murobahah di Kecamatan Ungaran 

Oleh: Nasichin 
 

ABSTRACT 

 

Islamic Financial Services Cooperatives (KJKS) is a microfinance institution 
operated by the principle of profit sharing, to cultivate micro businesses in order 
to raise their status and dignity as well as defending the interests of the needy. 
The principles applied in the form of Islamic financial institutions, and one of the 
financial institutions that impose operational murabaha Islamic Financial Services 
is a cooperative (KJKS). The purpose of this study were 1). To understand the 
financing aspect of Islamic Financial Services Cooperative Murobahah in District 
Ungaran. 2). To understand How to Dispute Resolution in Cooperative Financing 
Murobahah Islamic Financial Services in District Ungaran. The method of analysis 
is descriptive method kualilatif, which describes what is disclosed by the 
respondent either through primary and secondary data were then analyzed 
qualitatively. The study 1). KJKS legal construction in the management of its 
business with the Islamic system. This is consistent with the QS2 :278-279, 2:275-
276, 3:275-276, 3: 130, 4:29 and 30:29 and Rakernas MUI. Construction financing 
law murobahah KJKS is a cooperative effort that is please help (ta'awun) where 
there is a legal relationship between the donor with the manager based on profit 
sharing revenue. 2). If there is a dispute in the KJKS murobahah financing, how 
the solution is: set resolution by consensus will be sought first, before taking 
legal action. This provision by the National Fatwa Council of Sharia No: 08/DSN-
MUI/IV/2000 About Financing Murobahah, which establishes: If either party does 
not fulfill its obligations or if there is a dispute between two parties, the 
settlement through Arbitration Board Shariah after no agreement is reached by 
consensus. 
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Pendahuluan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan 

mikro yang dioperasikan guna menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro 

dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan 

kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh 

masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam 

: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. 

Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan 

penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang 

dijalankan berdasarkan syariat Islam. 

KJKS sebagai lembaga merupakan salah satu pilar ekonomi dapat 

dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha dari 

berbagai usaha. Efisiensi usaha lembaga keuangan akan berpengaruh 

terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha. 

KJKS dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai beberapa 

produk pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan yang terdapat dalam KJKS di 

antaranya pembiayaan Musyarakah (MSA), Murabahah (MBA), Mudharabah 

(MDA), Ijaroh, Bai’u Takjiri (Sewa Beli), Qordhul Hasan (QH). Salah satu jenis 

pembiayaan yang banyak diminati pengusaha menengah ke bawah yaitu 

pembiayaan Murobahah.  

KJKS dan anggota dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi 

sistem murobahah telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan 
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mekanisme kesepakatan (akad), prosedur pembiayaan, mekanisme margin 

keuntungan dan mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Aturan mengenai hal ini secara teoritis berpedoman pada 

literatur fiqh klasik murobahah yang kemudian direaktualisasikan oleh para 

praktisi dan mengacu pada produk hukum yang dikeluarkan oleh DSNI. 

KJKS di Kecamatan Ungaran yaitu KJKS Al-Hikmah, KJKS Fajar Mulia 

dan KJKS Taruna Sejahtera Ungaran, sebagai obyek dari penelitian ini 

berlandaskan hukum koperasi, KJKS yang telah mendapatkan badan hukum 

wajib menjalankan aturan KJKS. 

KJKS dalam setiap akad yang dilakukan harus sejalan dengan syariat 

Islam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, baik 

dari segi tujuan pelaksanaannya maupun obyeknya. Jika sesuatu akad 

bertentangan dengan ketentuan tersebut maka akad tersebut tidak syah. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan: Bagaimana konstruksi hukum pembiayaan murobahah pada 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang beropreasi di Kecamatan Ungaran? Dan 

Bagaimana cara penyelesaian sengketa  dalam pembiayaan murobahah 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan Ungaran? 

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang diuraikan 

tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk memahami Aspek 

Pembiayaan Murobahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan 

Ungaran dan Untuk memahami Cara Penyelesaian Sengketa  dalam 
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Pembiayaan Murobahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan 

Ungaran 

 

Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode 

wawancara mendalam artinya pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden 1. Teknik ini mrupakan 

suatu cara untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan sumber informasi mengenai data yang dibutuhkan 

dalam penelitian.  

Juga dilakukan Observasi yang merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Yatim dikemukakan bahwa: 

“Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terdapat obyek penelitian.”2. Dalam penelitian ini metode 

observasi digunakan untuk mengumpulakan data, dan untuk mengadakan 

cek terhadap data dari angket serta data-data lain yang diperlukan dalam 

penelitian. Adapun alasan penulisan menggunakan metode observasi 

diantaranya adalah: peneliti dapat mengetahui sendiri secara langsung dan 

cepat dalam pengumpulan data; Peneliti dapat menghayati sendiri situasi dan 

kondisi yang didapat di daerah penelitian, sehinga data yang diperoleh sangat 

obyektif. 
                                                
1 Moh Nazir,1988:234. 
2 Yatim,2001:96 
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Metode Dokumentasi berarti cara menggunakan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada.”3 Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam 

pengambilan data.  

 

Hasil dan Pembahasan 

KJKS yang beraktivitas di Ungaran yaitu KJKS Al-Hikmah Babadan, 

Fajar Mulia dan KJKS Taruna Sejahtera Ungaran memberikan pembiayaan 

Murobahah  kepada para “anggotanya”.  Adapun klausul-klausul dari aqad  

Murobahah di masing-masing KJKS dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 

Pembiayaan  Murobahah pada KJKS-KJKS di Kecamatan Ungaran 

Katagorisasi KJKS Al-Hikmah  KJKS Taruna Sejahtera  

Subyek 
dalam Aqad 

Nama: KJKS AL HIKMAH. Alamat : Jl. 
Jend. Sudirman No. 12 Mijen 
Gedanganak Ungaran Timur Kab. 
Semarang. Dalam hal ini diwakili 
oleh pejabat/Manajer KJKS tersebut 
diatas, selanjutnya disebut sebagai 
Pihak I. 

 Nama:Rifal Rinaldi Tempat, Tgl Lahir 
:Kab. Semarang, 24 Juni 1990 Alamat 
: Lingk. Lewono RT 02/04 Beji 
Ungaran Timur Kabupaten Semarang 
Pekerjaan : pedagang Anggota 
tersebut diatas selanjutnya disebut 

1. KJKS Taruna Sejahtera Jl. HOS 
Cokroaminoto No. 416 Ungaran 
Barat Kab. Semarang, Salanjutnya 
dalam akad ini disebut pihak 
pertama. 

 
2. Alit Kusno Widodo, S.Kom 

bertindak untuk dirinya sendiri; 
bertempat tinggal di Jl. Rejosari 
No. 28 RT 01 RW 05 Pojoksari 
Ambarawa Salanjutnya dalam 
akad ini disebut pihak kedua.  

                                                
3 Yatim,2001:103. 
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sebagai Pihak II. 
Obyek Aqad KJKS menyetujui untuk menyediakan 

pembiayaan Sebesar: Rp 10.000.000 
Atas permohonan Pihak Kedua, 
Pihak Pertama dengan ini 
menyediakan dan menyerahkan 
dana pembiayaan untuk pembelian 
barang. Pembelian barang tersebut 
pada pasal 1 oleh Pihak I (Pertama) 
dikuasakan penuh kepada Pihak II 
(Kedua) dengan penuh 
tanggungjawab, selanjutnya barang 
tersebut pada pasal 1 dibeli ileh 
Pihak II (Kedua) dari Pihak I 
(Pertama) dengan harga Rp 
14.080.000,00 (empat belas juta 
delapan puluh ribu rupiah) 
Selanjutnya disebut Pembiayaan, 
sebagaimana Pihak Kedua telah 
menerima Pembiayaan tersebut dari 
Pihak    Pertama dengan baik, atas 
penerimaan Pembiayaan tersebut 
surat Perjanjian ini berlaku sebagai 
Kuitansi/tanda bukti penerimaan 
yang sah. 
Jatuh Tempo pembiayaan ini adalah 
:  09 Agustus 2010 s/d 09 Juli 2012  
Angsuran pertama dimulai tanggal 
09 Agustus 2010  

Pihak pertama mengamanahkan 
uang sejumlah Rp. 8.000.000 
(delapan juta) kepada pihak kedua 
untuk digunakan sebagai tambahan 
modal usaha 
Pihak Kedua telah menerima 
Pembiayaan tersebut dari Pihak    
Pertama dengan baik, atas 
penerimaan Pembiayaan tersebut 
surat Perjanjian ini berlaku sebagai 
Kuitansi/tanda bukti penerimaan 
yang sah. 
Jatuh Tempo pembiayaan ini adalah 
:  26 Mei 2011 s/d 26 Juni 2012  
Angsuran pertama dimulai tanggal 
26 Agustus 2011 

Hak Pihak 
Kedua 

Jika terjadi pelunasan pembiayaan, 
maka Pihak I (Pertama) mendapat 
pengembalian Cadangan Resiko 
dikalikan berapa kali angsuran yang 
sudah masuk 

 

Kewajiban  
Pihak kedua 
 
 
 
 
 
 
 

Pihak kedua diwajibkan  
mengembalikan/mencicil 
pengembalian modal seperti 
tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 
di atas sejumlah Rp. 14.080.000.00, 
dalam waktu selama  24 (dua puluh 
empat) bulan angsuran dimulai  
tanggal 09 Agustus 2010  sampai 
dengan jatuh tempo tanggal 09 Juli 

Pihak kedua diwajibkan  
mengembalikan/mencicil 
pengembalian modal seperti 
tercantum dalam pasal 3 di atas 
sejumlah Rp. 10.880.000.00, dalam 
waktu selama  18 (delapan belas) 
bulan angsuran dimulai  tanggal 26 
Mei 2011  dengan jatuh tempo 
angsuran pembiayaan pada tanggal 
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 2012. 26 Juni 2012. 

Hak Pihak 
pertama 

KJKS menyetujui untuk menerima 
Angsuran : Rp 615.000,00 (enam 
ratus lima belas ribu rupiah) per  
Bulan 

KJKS menyetujui untuk menerima 
Angsuran : Rp 604.500,00 (enam 
ratus empat ribu lima ratus rupiah) 
per  Bulan 

Kewajiban 
Pihak 
pertama 

Memberikan pembiayaan kepada 
Pihak II (kedua) sebesar Rp 
10.000.000 (sepuluh juta) yang akan 
digunakan untuk pembelian barang 
dagangan oleh Pihak I (Pertama) 

Memberikan pembiayaan kepada 
Pihak II (kedua) sebesar Rp 
8.000.000 (delapan juta) yang akan 
digunakan untuk modal usaha oleh 
Pihak I (Pertama) 

Penyerahan 
benda 
jaminan 

Untuk menjaga penyediaan 
pembiayaan yang diberikan oleh 
pihak I, maka pihak II dengan ini 
menjaminkan harta dalam bentuk 
BPKB mobil. 

Pihak kedua bersedia memberikan 
jaminan berupa Sertifikat deposito. 
Jaminan tersebut akan dikembalikan 
kepada pihak kedua hanya jika pihak 
kedua telah memenuhi 
kewajibannya kepada pihak pertama 

Cidera Janji Dalam hal terjadi permasalahan 
yang berakibat penghentian Akad 
Pembiayaan dengan tiba-tiba, 
sementara Pihak II (Kedua) tidak 
mampu mengembalikan seluruh 
kewajiban yang diberikan Pihak I 
(Pertama), maka barang yang 
dijaminkan tersebut dapat dijual 
atau dengan cara apapun yang sah 
dan halal untuk menutup 
kekurangan pengembalian 
pembayaran dan kewajiban-
kewajiban yang harus dibayar oleh 
Pihak II (Kedua) 

Dalam hal terjadi cidera janji maka 
pihak kedua berkewajiban: 
Memberikan keterangan kepada 
KJKS selambat-lambatnya 2 hari 
setelah tanggal angsuran 
berlansung. 
KJKS memberikan 
toleransi/keringanan kepada 
nasabah yang benar-benar sedang 
mengalami musibah untuk 
memberikan angsuran tidak sesuai 
jumlah yang sudah disepakati 
bersama sebagai angsuran pokok 
dan mark up (sesuai perbandingan 
antara angsuran pokok dan margin 
per waktu angsuran. 
Dengan keterangan dalam pasal 5 
(a) KJKS dapat memberikan sejumlah 
toleransi waktu kepada anggota 
untuk menyelesaikan sejumlah 
angsuran. 

Upaya 
Hukum 

Adanya legalitas hukum, KJKS Al 
Hikmah bekerjasama dengan 
notaris. APHT (untuk pinjaman Rp 
50.000.000 keatas), SKMHT 

Diusahakan terlebih dahulu dengan 
cara musyawarah untuk mufakat. 
Apabila mufakat tidak dapat 
dilakukan, maka kedua belah pihak 
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(pinjaman kurang dari Rp 
50.000.000) dan Fidusia (khusus 
jaminan BPKB). 
Selain legalitas KJKS juga melakukan 
pendekatan-pendekatan secara 
kekeluargaan dan silaturahmi.  
Pendekatan agar anggota 
pembiayaan tetap dapat membayar 
angsuran tiap bulan minimal bagi 
hasil bulanan bisa masuk. 

akan menyelesaikan lewat 
Pengadilan Negeri Kabupaten 
Semarang 

Penyelesaia
n Sengketa  

Dalam hal terjadi silang sengketa 
antara kedua belah pihak, jika 
pendekatan secara kekeluargaan 
belum berhasil, pihak KJKS akan 
memberikan SPI (surat peringatan 
1), SP2, SP3 kalau belum berhasil 
KJKS akan menaikkan pengikatan 
jaminan secara legal: misalnya dari 
SKMTH dinaikkan menjadi APHT jika 
belum berhasil juga, maka eksekusi 
jaminan akan dilakukan. Jika hasil 
penjualan jaminan sisa setelah 
pelunasan semua kewajiban hutang 
di KJKS maka sisanya akan 
dikembalikan kepada pihak  anggota 
pembiayaan tetapi jika hasil 
penjualan jaminan masih kurang 
untuk membayar semua kewajiban 
hutang di KJKS minimal kembali 
pokok pinjama, sebelum menempuh 
jalur hukum 

Dalam hal terjadi silang sengketa 
antara kedua belah pihak, maka 
KJKS akan melakukan penyitaan 
barang jaminan apabila anggota 
benar-benar tidak mempunyai niat 
sekali dalam hal pengembalian 
angsuran kepada KJKS dan apabila 
ada kekurangan taksiran nilai Barang 
atas sisa pembiayaan maka KJKS 
berhak meminta jaminan barang lagi 
kepada anggota. 
Barang hasil penyitaan akan 
diambil/diagunkan sebagai barang 
dagangan KJKS dan bila barang 
tersebut telah terjual maka uang 
tersebut digunakan untuk menutupi 
sisa angsuran dan sisanya akan 
dikembalikan kepada anggota 
 

Sumber: aqad  pembiayaan murabah dari KJKS Al-Hikmah dan KJKS Taruna 
Sejahtera Ungaran  

 

Bila data-data di atas didiskusikan dengan norma-norma hukum yang 

ada, maka dapatlah dideskripsikan sebagai berikut: 
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1) Subjek yang membuat Aqad Murobahah  

Dengan melihat pembahasan  yang telah dilakukan pada saat 

membahas tentang subjek dalam aqad murobahah, maka dapatlah 

diketahui bahwa : 

(1) Bila dilihat dari klausul tentang subjek yang terdapat dalam aqad 

Murobahah di masing-masing KJKS, terlihatlah bahwa sebagai pihak 

pertama adalah KJKS yang diwakili oleh manajer masing-masing KJKS 

yang diberi kewenangan untuk itu dan bertindak untuk dan atas nama 

KJKS.  Oleh karena manajer KJKS sepakat  dan menandatangi aqad 

tersebut bertindak untuk dan atas nama KJKS, maka yang menjadi 

pihak dalam aqad tersebut adalah KJKS.  Dengan demikian penentuan 

bahwa yang menjadi subjek dalam aqad ini adalah KJKS serta 

keberadaan manajer yang bertindak untuk dan atas nama KJKS telah 

sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu Pasal 9, 30 (2), 32 (1) dan (3) 

UU No. 25 Tahun 1992; Pasal 2 (1), 5 (1) Pasal 8 (1) (2) (3) PP No. 9 

Tahun 1995; dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998. 

(2) Pengaturan tentang pihak kedua pun yaitu penerima pembiayaan 

Murobahah telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1320 (2) KUH Perdata jo Pasal 18 (1) UU No. 25 Tahun 

1992.  
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(3) Pengaturan tentang subjek dalam aqad Murobahah ini pun sudah 

sesuai dengan rukun dan syarat Murobahah  sebagaimana yang 

ditentukan didalam  Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murobahah,  karena baik USP 

(sahibul maal) maupun pengelola (mudharib) telah cakap menurut 

hukum dan dengan demikianpun kompeten dalam memberikan atau 

diberikan kekuasaan perwakilan 

2) Objek Aqad / Perjanjian Murobahah  

Bila dilihat dari klausul yang ada dalam aqad Murobahah di 

masing-masing KJKS dapatlah diketahui bahwa yang menjadi objek dalam 

aqad ini adalah sejumlah uang sebagai modal dalam kegiatan usaha/ 

proyek  yang akan dilakukan, termasuk pengelolaan secara bersama 

antara KJKS dengan penerima pembiayaan. 

Klausul tersebut diatas (yang pada bagian  pertama berupa ijab, 

sedangkan pada bagian kedua merupakan qabul-nya), telah memenuhi 

rukun dan syarat adaq Murobahah  sebagaimana yang ditentukan 

didalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Murobahah,  karena dengan adanya klausul 

tersebut, menunjukan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam 

aqad, telah membuat pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (aqad), dimana penawaran 

dan penerimaan telah dilakukan secara eksplisit menunjukkan tujuan 
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kontrak (aqad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak 

dan aqad tersebut dituangkan secara tertulis.  

Khusus tentang obyek dalam aqad Murobahah yang berbentuk 

uang untuk modal usaha (mengerjakan suatu proyek tertentu) dan 

pengelolaan secara bersama kegiatan usaha ini pun telah sesuai dengan 

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Murobahah, modal yang diberikan harus uang tunai. 

3) Hak dan Kewajiban  Penerima Pembiayaan dalam Murobahah.   

Di dalam aqad Murobahah yang dibuat oleh KJKS-KJKS yang 

diteliti, ditetapkan bahwa pihak kedua/penerima pembiayaan, akan 

menerima bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, yang 

besarnya telah ditentukan (berdasarkan kesepakatan) sejak dibuatnya 

aqad Murobahah.  Hal ini dapat dilihat di dalam klausul aqad Murobahah 

yang dibuat oleh KJKS Al-Hikmah dan KJKS Taruna Sejahtera Ungaran yang 

berbunyi : “Pihak kedua berhak atas sekian % dari laba”.  

Adanya ketentuan tentang hak penerima pembiyaan terhadap 

bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Murobahah, karena dengan adanya klausul yang demikian menyiratkan 

bahwa keuntungan yang akan dibagi telah dikuantifikasi dengan jelas, 

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 
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ditetapkan bagi seorang mitra, dan sistem pembagian keuntungannya 

pun telah tertuang dengan jelas dalam akad. 

Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau  

tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan  

dibagikan menurut proporsi modal. 

4) Hak KJKS  dalam Murobahah.  

Adanya ketentuan tentang hak KJKS (terhadap bagian tertentu 

dari keuntungan yang diperoleh ini, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah 

Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murobahah, 

karena dengan adanya klausul yang demikian menyiratkan bahwa 

keuntungan yang akan dibagi telah dikuantifikasi dengan jelas, Setiap 

keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh 

keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra, dan sistem pembagian keuntungannya 

pun telah tertuang dengan jelas dalam akad. 

Hal ini pun sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia no: 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, yang menetapkan bahwa: 

KJKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun 

bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra 

(nasabah)-nya, akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), 

pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue 
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sharing), dimana penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih tersebut 

haruslah disepakati dalam akad. 

5) Penyerahan Benda Jaminan  

Pencantuman klausul adanya kewajiban bagi penerima 

pembiayaan untuk menyerahkan jaminan kepada KJKS memang telah 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Musyarakah serta Pasal  19 (2) PP Nomor 9 Tahun 

1995 dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1998 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.  Hanya saja 

norma-norma tersebut di atas, pada dasarnya lebih banyak mengacu 

pada ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan (sebagaimana diatur 

dalam UU Perbankan), yang memang kegiatan pokoknya memberikan  

kredit.   

6) Cidera Janji 

Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, maka bagi setiap 

debitur yang tidak memenuhi perikatan yang menjadi kewajibannya 

dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi.  Hal ini mendasarkan pada 

Pasal 1243 KUH Perdata  

Dalam  skema Murobahah menurut hukum Islam pada dasarnya 

tidak pernah dikenal istilah ganti rugi, karena akad ini terkonstruksi 

sebagai sebuah syrikah, maka kalaupun ada sekutu yang tidak memenuhi 
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kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam persekutuan, 

meskipun sekutu tersebut harus juga bertanggung jawab, akan tetapi 

tanggung jawab yang dikenakan relatif berbeda dengan tanggung jawab 

yang harus ditanggung oleh seorang debitur. 

7) Upaya Hukum 

Upaya hukum ini di dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah 

sommatie (ingebrekestelling).  Sebagai upaya guna menentukan ada 

tidaknya wansprestasi lalu orang melakukan upaya hukum dengan 

memberikan pernyataan lalai atau sommatie. 

Dengan demikian bila dilihat dari upaya hukum yang dilakukan 

oleh KJKS-KJKS di Kecamatan Ungaran untuk memenuhi hak-haknya 

sebagai akibat cidera janjinya penerima pembiayaan telah sesuai dengan 

pasal 34 (1) UU No. 4 Tahun 1999, akan tetapi tidak sesuai dengan pasal 

29 (2) UU No. 4 tahun 1999, khususnya tentang pengumuman sedikitnya 

dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.  

Di dalam aqad yang dibuat oleh masing-masing KJKS, ditetapkan 

bahwa bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan 

diusahakan penyelesaiannya secara musyawarah terlebih dahulu, sebelum 

menempuh jalur hukum.   

Penyelesaian seperti yang tercantum di dalam aqad tersebut 

merupakan sebuah pola yang lazimnya ditempuh, bagi pihak-pihak yang 

bersengketa d Indonesia.  Ketentuan seperti ini pun sesuai dengan Fatwa 
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Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Murobahah, yang menetapkan: Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, 

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Berdasarkan hasil wawancara sampai saat ini belum ada kasus yang 

penyelesaian akhir melalui pengadilan. 

Simpulan 

Konstruksi hukum pembiayaan murobahah pada KJKS di Kecamatan 

Ungaran pada prinsipnya adalah merupakan kerja sama usaha yang bersifat 

tolong menolong (ta’awun) dimana terdapat hubungan hukum antara pihak 

pemberi dana (Shahibul maal) dengan pihak pengelola (Mudharib) berdasarkan 

Profit revenue sharing. Hubungan hukum antara Shahibul maal dan mudhorib 

akan menimbulkan akibat hukum dimana dalam pembiayaan murobahah baik 

pihak shohibul maal maupun pihak mudhorib akan mendapatkan keuntungan 

yakni keuntungan hasil penjualan bagi shohibul maal dan keuntungan 

mendapatkan modal bagi mudhorib. 

KJKS di Kecamatan Ungaran dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah  

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

Di dalam aqad yang dibuat oleh masing-masing KJKS, ditetapkan bahwa 

bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka akan diusahakan 
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penyelesaiannya secara musyawarah terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur 

hukum.   

Penyelesaian seperti yang tercantum di dalam aqad tersebut merupakan 

sebuah pola yang lazimnya ditempuh, bagi pihak-pihak yang bersengketa d 

Indonesia.  Ketentuan seperti ini pun sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah 

Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murobahah, yang 

menetapkan: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 
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