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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD 

IJARAH MULTIJASA DI BMT AN NAAFI’ BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Nama : Nur Aisyah Kusuma Wardani, I000150061, Judul : “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa di BMT An Naafi’ Boyolali”. 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad ijarah multijasa 

dan apakah akad ijarah multijasa di BMT An Naafi’ Boyolali sudah sesuai dengan 

fatwa DSN MUI. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yakni termasuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan penerapan akad ijarah dan kesesuaian akad ijarah menurut fatwa 

DSN MUI. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung meneliti dan melakukan 

wawancara dengan manajer BMT An Naafi’ Boyolali terkait dengan akad ijarah 

yang dilakukan di BMT An Naafi’ Boyolali Jl. Boyolali Solo Km 7, Desa 

Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian dan 

analisis data, maka dapat dismpulkan bahwa akad ijarah di BMT An Naafi’ 

Boyolali sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI karena, BMT menyediakan jasa 

pengurusan pembayaran biaya sekolah. Dan  pengambilan ujrah atau fee juga 

sudah sesuai dengan fatwa karena, perhitungan ujrah atau fee di BMT An Naafi 

diambil dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.  

Kata kunci : akad ijarah multijasa, BMT, hukum islam  

 

Abstract 

 

Name: Nur Aisyah Kusuma Wardani, I000150061, Title: "Overview of Islamic 

Law Against the Implementation of the Multigrade Ijarah Agreement at BMT An 

Naafi 'Boyolali".The main problem of this research is how the application of the 

multi-purpose ijarah contract and whether the ijarah multijasa contract at BMT An 

Naafi 'Boyolali is in accordance with the MUI DSN fatwa.This type of research 

includes field research using a qualitative descriptive method which includes 

research aimed at describing the application of the ijarah contract and the 

suitability of the ijarah agreement according to the MUI DSN fatwa. In this study, 

researchers directly examined and conducted interviews with BMT An Naafi 

'Boyolali managers related to the ijarah contract conducted at BMT An Naafi' 

Boyolali Jl. Boyolali Solo Km 7, Mojolegi Village, Kec. Terrace, Kab. Boyolali 

Central Java.Based on research and data analysis, it can be concluded that the 

ijarah contract at BMT An Naafi 'Boyolali is in accordance with the MUI DSN 

fatwa because, BMT provides management services for paying school fees. And 

taking ujrah or fees is also in accordance with the fatwa because, the ujrah 

calculation or fee at BMT An Naafi is taken in nominal form rather than in the 

form of a percentage. 

Keywords: multi-purpose ijarah agreement, bmt, islamic law 
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1. PENDAHULUAN  

Perkembangan Lemboga Keuangen Syariah (LKS) saat ini berkembang pesat 

dibeberapa negara islam. BMT salah satu LKS yang ada di Indonesia. BMT 

adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi seperti koperasi. Maka dari itu, 

semua BMT di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) yang memiliki payung hukum dalam kegiatan operasionalnya 

legal asal semua kegiatan yang dilakukan memenuhi ketentuan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.  

BMT An Naafi’ mulai beroperasional pada tanggal 29 April 2006. Sejak 

tanggal 2 Februari 2008. BMT mengelurkan beberapa produk salah satunya 

pembiayaan ijarah. Sementara yang dimaksud ijarah adalah sewa menewa tanpa 

diikuti pengalihan barang.  

Pembiayaan ijarah yang mengacu pada Futwa DSN Nomor 09/DSN-

MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yang mulai berlaku secara efektif pada 

13 April 2000. Akad ijarah dalam BMT harus ada keterkaitan kerjasama antara 

pihak selaku penyedia atau penyewa. Contohnya seorang anggota menyekolahkan 

anaknya namun terkendala biaya. Kemudian anggota bilang kepada pihak BMT 

untuk dibiayai sekolah anaknya.   

Dari hal di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalah bagaimana 

penerapan akad ijarah di BMT An Naafi’ Boyolali dan apakah akad yang 

digunakan BMT AN Naafi’ Boyolali sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI 

didalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Akad Ijarah Di Bmt An Naafi’ Boyolali” 

 

2. METODE 

Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara 

dan dokumentasi kepada pihak BMT An Naafi’ Boyolali untuk mendapatkan 

informasi tentang ijarah multijasa. Setelah data terkumpul dan telah diolah, 

dibahas dengan berfikir deduktif setelah data terkumpul dan dinilai dari data yang 

diperoleh dari BMT lalu diambil kesimpulan.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian ini dari uji diatas dapat diambil keputusan adalah sebagai berikut : 

Dalam pengajuan pembiayaan itu prosesnya sama saja yang membedakan hanya 

di akadnya. Hal pertama yang harus dipenuhi anggota yakni memenuhi syarat dan 

prosedurnya. Beberapa syarat pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi 

diantaranya : mengisis formulir pengajuan. Fotocopy ktp pemohon, fotocopy ktp 

suami atau istri dan buku nikah (bagi yang sudah menikah), fotocopy kartu 

keluarga, fotocopy sk karyawan kontrak atau tetap, slip gaji terakhir, fotocopy 

ijazah terakhir, fotocopy kartu atm, fotocopy buku tabungan (cover identitas dan 

printout transaksi 3 bulan terakhir, fotocopy kartu bpks ketenagakerjaan. 

Sedangkan prosedur dalam pengajuan pembiayaan, yakni : anggota datang ke bmt 

untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir, melengkapi 

syarat-syarat pengajuan pembiayaan, setelah semua pengajuan pembiayaan 

terpenuhi kemudian surveyor mensurvey ke rumah lokasi untuk wawancara 

kepada orang terdekat anggota dan hasilnya diberikan kepada manajer, manajer 

mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan memutuskan apakah 

pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak, apabila pembiayaan tersebut 

direalisasikan pihak BMT memanggil anggota untuk datang ke BMT.  

Analisis yang diperoleh dari BMT An Naafi’ Boyolali menyatakan bahwa : 

Anggota melakukan akad ijarah kepada pihak BMT dengan permohonan 

pengajuan pembiayaan biaya sekolah. Kemudian teknis pembayaran anggota 

dilakukan secara angsuran setiap bulannya. Selama pembayaran angsuran anggota 

tidak pernah melakukan wanprestasi, dan jika anggota melakukan wanprestasi 

maka BMT berhak menagih hutang. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya 

perjanjian akad, anggota diwajibkan menyerahkan jaminan dan anggota tidak 

berhak menjamin ulang atas objek jaminannya dan tidak diperkenakan untuk 

membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan 

objek kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak BMT. Dalam pelaksanaan 

pembiayaan ini, kedua belah pihak tidak mengharapkan terjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkannya. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak 

sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur yang 
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berlaku di BMT An Naafi Boyolali dan jika belum menemukan jalan keluarnya, 

maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaiannya melalui peradilan agama.  

 Dilihat dari ketentuan umum fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 

tentang pembiayaan multijasa yang pertama “ Pembiayaan multijasa hukumnya 

boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah”. BMT An Naafi 

Boyolali sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI karena, dalam praktik ini BMT An 

Naafi Boyolali menggunakan akad ijarah dimana objek dalam akad ijarah yang 

dilakukan oleh BMT An Naafi Boyolali yakni jasa pengurusan biaya sekolah.   

 Kemudian angka empat dan lima fatwa DSN MUI yang disebutkan 

“Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa 

(ujrah) atau fee dan besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 

dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase”. BMT An Naafi sudah sesuai 

dengan fatwa DSN MUI karena, perhitungan ujrah atau fee di BMT An Naafi 

diambil dalam bentuk nominal bukan persentase dan telah disepakati diawal 

perjanjian.  

  

4. PENUTUP 

Penerapan akad ijarah di BMT An Naafi Boyolali yaitu anggota mengajukan 

pembiayaan jasa pengurusan biaya sekolah dengan menggunakan akad ijarah 

multijasa di BMT An Naafi Boyolali. Anggota membutuhkan dana untuk biaya 

sekolah. Sebelum BMT memenuhi permohonan pengajuan pembiayaan tersebut, 

anggota harus memenuhi beberapa syarat diantaranya : mengsisi formulir 

pengajuan pembiayaan, fotocopy KTP, fotocopy KTP suami atau istri dan buku 

nikah (bagi yang sudah menikah) fotocopy KK, fotocopy SK karyawan tetap atau 

kontrak, fotocopy slip gaji terakhir, fotocopy ijazah terakhir, fotocopy kartu ATM, 

fotocopy buku tabungan (cover identitas dan printout tiga bulan terakhir), 

fotocopy BPJS ketenagakerjaan. Setelah syarat dipenuhi anggota dan BMT 

membuat beberapa kesepakatan diantaranya, yakni : pengajuan pembiayaan 

mengguanakan akad ijarah, BMT mengambil ujrah atau fee, pembayaran 

angsuran setiap bulannya, menyerahkan jaminan, jika terjadinya wanprestasi 

maka BMT berhak menagih hutang kepada anggota termasuk biaya administrasi, 
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biaya ongkos-ongkos dan lainnya, dan apabila terjadi perselisihan kedua belah 

pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui peraturan atau prosedur 

yang berlaku di BMT An Naafi Boyolali dan apabila belum ditemukan jalan 

keluarnya maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama.  

Akad ijarah multijasa di BMT An Naafi Boyolali sudah sesuai dengan fatwa 

DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004. BMT An Naafi’ hendaknya menjelaskan 

akad yang dilaksanakan oleh anggota. Hasil penelitian ini masih bersifat 

sederhana dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memperkuat 

argumen.  
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