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IJARAH MULTIJASA  

 (Tinjauan Yuridis Pembiayaan Di BMT Tumang Cabang Delanggu) 

 

Abstrak 

Dalam Islam terdapat jenis transaksi yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil 

manfaat dan ridha Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi 

tersebut antara lain adalah jual beli, simpan pinjam, dan ijarah (sewa). Selama ini 

orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga 

Keuangan Syariah (BMT Tumang Cabang Delanggu) adalah lembaga keuangan yang 

mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional 

sebagai lembaga keuangan syariah. BMT Tumang Cabang Delanggu merupakan 

salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk pembiayaan 

multijasa. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui penerapan akad Ijarah 

Multijasa dan 2) mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat 

dalam akad Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian 

hukum Islam, akad ija’rah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT 

Tumang Cabang Delanggu untuk pembiayaan multi jasa kurang sesuai dengan 

hukum Islam, 2) BMT Tumang Cabang Delanggu belum memberikan bentuk 

perlindungan  hukum baik dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak maupun asas 

keadilan, dan 3) Dalam perjanjian atau akad ijarah untuk pembiayaan multijasa, para 

pihak pembuat akadnya, sigat al-aqd dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft 

kontrak, yang didalamnya memuat Pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh BMT Tumang Cabang Delanggu maupun oleh 

anggota yang pada akhirnya ditandatangani oleh para pihak yaitu BMT Tumang 

Cabang Delanggu dengan anggota beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu 

majelis yakni di kantor BMT Tumang Cabang Delanggu. Namun dari segi 

kesesuaian jenis akad dengan pelaksanaan di lapangan terdapat ketidaksesuaian 

 

Kata Kunci: hubungan hukum, perlindungan hukum, dan ijarah multijasa. 

 

Abstract 

In Islam there is a type of transaction that is not permitted so that we can take 

advantage and Ridha Allah in conducting such economic activities. These 

transactions include buying and selling, lending, and Ijarah (rent). During this time 

Muslims are coveted financial services institutions that help the community in 

fulfilling its needs by using Sharia principles. Sharia financial institution (BMT 

Tumang Branch of Delanggu) is a financial institution that issued Sharia financial 

products and which received operational permits as a Sharia financial institution. 

BMT Tumang Branch of Delanggu is one of the sharia financial institutions that uses 

multi-service financing products. This research aims to 1) to know the 

implementation of Akad Ijarah Multijasa and 2) to know the legal protection of the 

parties involved in the Ijarah multiservice contract at BMT Tumang Delanggu 

Branch. The results showed that 1) was reviewed in terms of its technical 

implementation with the conformity of Islamic law, Akad Ija'rah applied in 
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Multiservice financing in BMT Tumang branch Delanggu for multi-service financing 

less in accordance with Islamic law, 2) BMT Tumang Branch Delanggu has not 

given the form of legal protection both seen from the basic aspects of contract 

freedom and the principle of justice, and 3) in the Agreement or scheme for the 

financing of the multiservice, the officials of the contract, Sigat al-Aqd made In 

writing in the form of a draft contract, which contains articles that explain all rights 

and obligations that must be fulfilled by BMT Tumang branch Delanggu and by 

members who are ultimately signed by the parties namely BMT Tumang Branch of 

Delanggu with members and witnesses held in one assembly in the office of BMT 

Tumang Branch Delanggu. But in terms of conformity of the type of contract with 

the implementation of the field there are discrepancies. 

 

Keywords: legal relations, legal protection, and ijarah multiservice. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Islam terdapat jenis transaksi yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil 

manfaat dan ridha Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi 

tersebut antara lain adalah jual beli, simpan pinjam, dan ijarah (sewa). Dengan 

berjalannya transaksi tersebut dapat menuntaskan kemiskinan (Aprilia, 2013). Islam 

menetapkan aturan komprehensif dalam bidang ekonomi, yaitu tentang keterkaitan 

antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama 

tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari 

dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjaannya. 

Adapun yang termasuk pada Lembaga Keuangan Non Bank diantaranya 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS). Dari beberapa bentuk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang telah 

disebutkan sebelumnya yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Baitul Mal 

Wat Tamwil (BMT). Lembaga ini sangat berperan seiring dengan kegiatan umat 

Islam untuk berekonomi secara Islami dan memberikan solusi terhadap problematika 

bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga dapat meringankan 

beban ekonomi masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. 

BMT Tumang Cabang Delanggu merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah yang menggunakan produk pembiayaan multijasa. Hal ini merupakan bentuk 

pelayanan bank untuk memenuhi permintaan mu’ajjir dalam hal kebutuhan jasa. 

Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, 
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bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dan akad yang digunakan 

adalah ijarah dan kafalah. Pembiayaan ini digunakan dalam bentuk penyaluran 

pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, kepariwisataan, dan lain-lain. 

Dalam pembiayaan multijasa ini, bank syari‟ah memperoleh imbalan jasa (ujrah) 

atau fee yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal 

bukan dalam bentuk prosentase (Dewan Syari‟ah Nasional, 2014). 

Pengertian ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad (imbalan), dari 

sinilah pahala dinamai juga al-ajru (upah). Sedangkan secara istilah, ijarah berarti 

satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan (Sabiq, 1971) imbalan.  Pengertian 

yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa ijarah berarti 

akad suatu manfaat dengan imbalan (Janwari, 2015). Sedangkan pengertian ijarah 

menurut ulama Syafi‟iyah ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, 

tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Haroen, 

2000). 

Menurut Fatwa DSN-MUI ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 

itu sendiri. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syari‟ah adalah suatu lease 

contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan 

(equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti 

mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. 

2. METODE  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 

kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis 

berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada 

suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan 

kerangka tertentu (Waluyo, 2008). 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat 

negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, 
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terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu 

pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode 

pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan 

normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian 

terhadap penemuan hukum in-concreto. 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang 

diteliti, yaitu  masalah yang terkait akad Ijarah Multijasa dalam skema pembiayaan 

multi jasapada BMT Tumang Cabang Delanggu 

Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal, sehingga sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan 

yang bersifat mendukung sumber data primer dan berfungsi untuk melengkapi data-

data yang ada dengan mengumpulkan data-data dengan membaca, mempelajari dan 

mencatat buku-buku literatur dan tulisan tulisan lain yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti (Soekanto, 2005). 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan cara 

menggunakan penelitian studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data 

sekunder dengan cara mencari, mempelajari, dan mengiventarisasi, peraturan 

perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait 

dan berhubungan dengan objek yang dikaji. 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan 

diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu 

hukum yang ada.  

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi 

objek kajian.  Data yang terkumpul akan diidentifikasikan secara analisis doktrinal, 
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dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Sedangkan untuk tahap 

kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa penemuan hukum in-concerto. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penerapan Akad Ijarah Multi Jasa di BMT Tumang Cabang Delanggu 

Pembiayaan ijarah multijasa di KJKS BMT Tumang Cabang Delanggu merupakan 

bentuk pembiayaan konsumtif. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pembiayaan 

yang dikeluarkan yaitu berupa pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan dan 

pembiayaan hajatan. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan 

sekunder. 

Praktik pembiayaan ijarah multijasa dilapangan adalah nasabah datang ke 

BMT dan mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan. Nasabah diminta 

untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh pihak BMT. Setelah nasabah memenuhi persyaratan 

pembiayaan, dan jika pembiayaan ini di setujui oleh pihak BMT, maka BMT 

memberikan dana yang diajukan oleh nasabah untuk dibayarkan kepada sekolah. 

Kemudian nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak BMT 

dengan cara mengangsur atau sekaligus. 

Pada praktik realisasi pembiayaan ijarah multijasa di BMT Tumang Cabang 

Delanggu adalah pihak BMT Tumang Cabang Delanggu membiayai sewa manfaat 

jasa yang diajukan nasabah (kebutuhan pendidikan). Dalam hal ini nasabah yang 

memilih pihak penyedia sewa barang atau jasa. Selanjutnya, pihak BMT Tumang 

Cabang Delanggu menyerahkan dana atau pembayaran sewa kepada nasabah. 

Nasabah membayarkan biaya persewaan kepada pihak penyedia barang atau jasa. 

Kemudian nasabah memberikan bukti nota kepada BMT Tumang Cabang 

Delanggu. Sehingga antara BMT dan pemilik jasa tidak terjadi transaksi apapun. 

Dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa ini BMT Tumang Cabang Delanggu 

memberikan kuasa penuh kepada nasabah. Seharusnya dalam hal ini BMT 

menggunakan akad wakalah sebagai akad pendukung. Tetapi dalam pelaksanaannya, 
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BMT Tumang Cabang Delanggu hanya menggunakan akad ijarah saja tidak 

menggunakan akad wakalah sebagai akad pendukung. 

Jika dilihat dari ketentuan objek ijarah yang terdapat pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No.101/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.112/DSN-MUI/IX/2017, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 

atau jasa dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat 

barang atau jasa yaitu berupa menyediakan barang atau jasa yang akan diberikan 

kepada nasabah. Akan tetapi dalam prakteknya, pemberian pembiayaan dengan akad 

ijarah bukan dalam bentuk barang atau jasa yang disewakan, melainkan dalam 

bentuk uang. Agar kewajiban tersebut terpenuhi, seharusnya pihak BMT melakukan 

sewa kepada rumah sakit atau sekolah kemudian menyewakan kembali kepada 

nasabah dengan pembayaran sewa secara mengangsur. 

3.2 Analisis Penerapan Penerapan Akad Ijarah Multi Jasa di BMT Tumang 

Cabang Delanggu Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) 

Manfaat objek dalam akad ijarah harus diketahui secara jelas, yaitu kejelasan tentang 

objek yang di ijarah kan atau jasa yang diberikan dan kejelasan waktu untuk 

memanfaatkannya. Manfaat objek akad ijarah dapat dipenuhi baik secara hakiki 

maupun syar’i. Manfaat obyek akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat yang tidak 

bertentangan dengan syara’. Karena manfaat yang terkait dalam ijarah adalah 

manfaat atas benda dan manfaat atas pekerjaan, maka harus ditentukan besarnya 

porsi manfaat yang akan diambil. Oleh karena objek dalam pembiayaan ijarah 

multijasa adalah untuk pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, dan 

pembiayaan pernikahan, maka porsi ijarah atas manfaat pekerjaan lebih banyak 

diabandingkan dengan porsi ijarah atas manfaat barang.  

Dengan begitu obyek pembiayaan multijasa akan menjadi jelas. Objek ijarah 

dalam pembiayaan sekolah dan kesehatan ini tidak terdapat manfaat barang atau jasa. 

Hal ini kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.101/DSN-

MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017 yang 

menyatakan bahwa objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa. BMT hanya 

menyediakan sejumlah uang kepada nasabah dengan mewakilkan pembayaran 
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kepada nasabah. Objek ijarah dalam pembiayaan pendidikan ini tidak diketahui 

secara jelas, karena tidak adanya manfaat barang atau jasa yang diberikan.  

Karena objek ijarah tidak diketahui secara jelas, maka pembiayaan ijarah 

multijasa yang dilakukan BMT Tumang Cabang Delanggu dengan nasabah tidak 

sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.101/DSN-MUI/X/2016 

dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.112/DSN-MUI/IX/2017. 

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Dalam Akad 

Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu 

Selanjutnya berikut ini akan dijelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pihak mu’jir telah memberikan perlindungan hukum atau tidak kepada 

musta’jir. Dikarenakan dalam prakteknya sering kali di jumpai bahwa hak dan 

kewajiban para pihak selalu berada di posisi yang tidak seimbang. Oleh karenanya 

untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut maka diperlukannya suatu 

hukum yang dapat mengatur dan melindungi setiap kepentingan para pihak tersebut. 

Setiap produk hukum diharapkan selalu memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban.  

Penggunaan klausul baku ini dalam Akad Ijarah Multijasa memang secara 

Hukum Perdata diakui sah karena tidak adanya unsur pemaksaan kehendak di 

dalamnya yakni jika konsumen menyetujui perjanjian maka ia sudah tahu mengenai 

segala sesuatu risiko yang ditanggungnya, namun jika musta’jir menolak klausul 

baku maka para mu’jir tidak akan memaksanya. Dalam prakteknya seorang musta’jir 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang juga menyetujui klausul baku yang 

telah ditetapkan oleh mu’jir. Melihat kondisi demikian, acap kali mu’jir membuat isi 

klausula baku itu cenderung lebih menguntungkan dirinya sendiri sehingga timbullah 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara musta’jir dan mu’jir. 

Pada dasarnya bentuk perlindungan yang dilakukan oleh BMT Tumang 

Cabang Delanggu hanyalah sebatas pada bentuk perjanjian yang dibuat secara 

tertulis sehingga dapat dijadikan alat bukti ketika terjadinya suatu sengketa dan dapat 

menunjukkan adanya suatu perikatan antara kedua belah pihak. 
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3.4 Akad Ijarah Multi Jasa Dalam Hukum Islam 

Dalam pengertian jasa yang dijadikan sebagai objek pembiayaan ini telah terjadi 

ketidak sesuaian karena jasa yang menjadi objek dalam transaksi ijarah yang 

dimaksud adalah jasa sebagai prinsip atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh bank 

yaitu jasa penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tatalaksana 

administrasi dokumen (custodian) atau manfaat dari suatu benda. 

Hal ini pula yang menjadi salah satu ketidaksesuaian karena BMT Tumang 

Cabang Delanggu menarik keuntungan hanya dari memberikan pinjaman dana yang 

disebut dana pembiayaan kepada anggota, bukan dari penyewaan barang atau jasa. 

Hal ini jelas membuka peluang untuk terjadinya praktik riba. Setelah mengkaji dari 

beberapa bembahasan mengenai pembiayaan multijasa di BMT Tumang Cabang 

Delanggu, maka perjanjian atau akad yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan 

dan kesehatan di BMT Tumang Cabang Delanggu yang paling mendekati 

keselarasan dengan fatwa DSN setelah ditinjau dari segi praktik dilapangan bukan 

menggunakan akad ijarah, karena BMT Tumang Cabang Delanggu tidak 

menyewakan jasa, dan jasa yang dimaksud bukan merupakan jasa yang dilakukan 

dan dimiliki oleh orang lain, melainkan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan 

syariah yaitu BMT Tumang Cabang Delanggu.  

Maka untuk menyelaraskan dengan hukum Islam serta untuk mengindahkan 

fatwa DSN-MUI akad yang digunakan untuk pembiayaan multijasa dalam 

pembiayaan konsumtif, kesehatan dan pendidikan adalah akad kafalah yaitu akad 

penjaminan atau penanggungan utang dimana anggota meminta bantuan pembiayaan 

kepada BMT Tumang Cabang Delanggu, lalu BMT Tumang Cabang Delanggu 

menjaminkan dirinya untuk melunasi biaya pendidikan atau biaya kesehatan anggota 

kepada pihak ketiga sampai kebutuhan anggota terpenuhi. 

Selain akad kafalah, jika yang datang ke BMT Tumang Cabang Delanggu 

adalah anggota yang sudah mempunyai hutang kepada pihak ketiga yakni rumahsakit 

atau sekolah, maka dalam hal ini BMT Tumang Cabang Delanggu dapat 

menggunakan akad pemindahan utang (hiwalah). 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

4.1.1 Penerapan Akad Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu 

 Langkah-langkah pelaksanaan pembiayaan ija’rah multijasa di BMT Tumang 

Cabang Delanggu adalah, nasabah datang ke BMT Tumang Cabang 

Delanggu dengan mengajukan sejumlah pembiayaan, sebelum direalisasikan 

akad ija’rah dalam, anggota diharuskan untuk memenuhi persyaratan 

administrasi berupa melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh 

BMT Tumang Cabang Delanggu, setelah itu dalam maksimal waktu satu 

minggu setelah pengajuan berkas, anggota dipanggil kembali ke BMT untuk 

mengadakan akad, selanjutnya BMT melakukan pencairan dana untuk 

selanjutnya anggota akan membayarkan langsung kepada instansi 

bersangkutan.  

Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum 

Islam, akad ija’rah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT 

Tumang Cabang Delanggu untuk pembiayaan multi jasa kurang sesuai 

dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad ija’rah, pihak penyedia 

objek sewa dengan lembaga keuangan harus terlibat kerjasama atau harus 

saling mengetahui, sedangkan dalam pelaksanaan akad ija’rah multijasa di 

BMT Tumang Cabang Delanggu, pihak yang menjadi penyedia objek sewa 

tidak menjalin kerjasama dengan BMT Tumang Cabang Delanggu dan juga 

tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak BMT Tumang Cabang 

Delanggu yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan. Selain itu dana 

pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh BMT Tumang Cabang Delanggu 

kepada pemilik objek sewa melainkan BMT menyerahkan dana kepada 

anggota, dalam hal ini telah terjadi perwakilan yang dilimpahkan oleh BMT 

Tumang Cabang Delanggu kepada anggota tetapi dalam praktiknya tidak ada 

bukti pelimpahan kuasa berupa draft kontrak atau surat kuasa oleh BMT 

kepada anggota untuk mewakili BMT Tumang Cabang Delanggu 

membayarkan dana kepada instansi bersangkutan. 
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4.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak Yang Terlibat Dalam Akad Ijarah 

Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu 

Pada dasarnya BMT Tumang Cabang Delanggu belum memberikan bentuk 

perlindungan  hukum baik dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak 

maupun asas keadilan. Perlindungan hukum sesuai asas kebebasan berkontrak 

belum terpenuhi dengan alasan yaitu pertama, perjanjian ini telah melanggar 

ketentuan Pasal 1 KUHPerdata. Kedua, banyak ditemukan kata “Para pihak 

sepakat” sehingga menurut penulis tanpa diadakannya perundingan maka 

kedua belah pihak telah dianggap sepakat dengan adanya klausula itu. Ketiga, 

mengenai bentuk dan tata letak pencantuman klausula baku perjanjian ini 

sulit untuk dibaca karena penggunaan ukuran huruf yang kecil dan 

menggunakan bahasa hukum yang bersifat teknis. Sedangkan jika dilihat dari 

asas keadilan juga belum memberikan perlindungan hukum kepada debitor, 

dengan alasan tidak adanya keadilan dalam hal pembagian hak dan kewajiban 

yang seimbang yang mana kewajiban lebih dominan ditanggung oleh pihak 

musta’jir, selain itu dengan adanya klausula pada Pasal 10 tentang Cidera 

Janji, Pasal 11 bagian akhir, serta Pasal 12 tentang Ketentuan Tambahan pada 

ayat 3 tersebut menunjukkan bahwa Pasal-Pasal tersebut memberikan posisi 

seorang mu’jir di dalam posisi yang lebih dominan. 

4.1.3 Akad Ijarah Multi Jasa Dalam Hukum Islam 

Salah satu ketidaksesuaian karena BMT Tumang Cabang Delanggu menarik 

keuntungan hanya dari memberikan pinjaman dana yang disebut dana 

pembiayaan kepada anggota, bukan dari penyewaan barang atau jasa. Hal ini 

jelas membuka peluang untuk terjadinya praktik riba. Setelah mengkaji dari 

beberapa bembahasan mengenai pembiayaan multijasa di BMT Tumang 

Cabang Delanggu, maka perjanjian atau akad yang digunakan dalam 

pembiayaan pendidikan dan kesehatan di BMT Tumang Cabang Delanggu 

yang paling mendekati keselarasan dengan fatwa DSN setelah ditinjau dari 

segi praktik dilapangan bukan menggunakan akad ijarah, karena BMT 

Tumang Cabang Delanggu tidak menyewakan jasa, dan jasa yang dimaksud 

bukan merupakan jasa yang dilakukan dan dimiliki oleh orang lain, 
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melainkan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yaitu BMT 

Tumang Cabang Delanggu.  

4.2 Saran 

BMT Tumang Cabang Delanggu perlu lebih dalam mengkaji alur pembiayaan seperti 

apakah musta’jir sudah berstatus berhutang kepada pihak lain atau belum, karena 

jika yang dilihat hanya kebutuhannya yang dijadikan objek dalam akad, maka bisa 

terjadi ketidaksesuaian dengan akad yang akan dijalankan. Serta disarankan agar 

dalam mewakilkan pelaksanaan akad yang seharusnya diketahui oleh pihak ketiga 

alangkah lebih baiknya BMT menyertakan surat kuasa kepada anggota agar pihak 

ketiga mengetahui bahwa dalam transaksi yang dilakukan ada pihak lain yang ikut 

terlibat yaitu BMT Tumang Cabang Delanggu. Pengambilan ujrah sebagai 

keuntungan diperoleh pihak BMT Tumang Cabang Delanggu dalam pembiayaan 

multijasa, dilakukan dengan penarikan administrasi tetap bukan diambil dari 

prosentase yang dijadikan jumlah nominal dari besarnya pembiayaan.   

Musta’jir hendaknya lebih teliti dan dapat memahami terlebih dahulu isi 

Akad Ijarah Multijasa agar nantinya ketika telah mengikatkan diri tidak merasa 

dirugikan dengan adanya perjanjian yang telah ditandatanganinya. Sehingga 

diharapkan seorang musta’jir dapat berperilaku sebagai konsumen yang cerdas yang 

dapat memperhitungkan risiko yang akan terjadi dalam sebuah hubungan hukum. 
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