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DIALEKTIK PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA FINTECH 

SYARIAH 

 

Abstrak 

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, secara 

keseluruhan fintech syariah yang ada di Indonesia memiliki daya besar karena 

dapat memberikan solusi bagi masyarakat muslim yang tidak dapat disediakan 

oleh lembaga keuangan konvensional. Rumusan masalah penelitian ini membahas 

mengenai Bagaimana kesesuaian fintech syariah dengan peraturan hukum yang 

berlaku di Indonesia dan Apakah fintech  syariah sudah sesuai dengan prinsip 

Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian fintech syariah 

dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui fintech  

syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini mendasarkan  pada 

penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, Metode Analisis 

data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kesesuaian perjanjian fintech syariah Qazwa, Dana Syariah dan Syarfi dalam 

aspek administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian 

fintech syari’ah Dana Syariah dan Syarfi dengan peer to peer lending telah sesuai 

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN MUI), pada fintech syari’ah Qazwa dengan peer to peer 

lending tidak dapat dikatakan sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. 

 

Kata Kunci: fintech syariah, peer to peer lending, prinsip syariah 

 

Abstract 

As a country with a population of the world largest muslim, as a whole fintech 

sharia that is in indonesia is a great power because it can provide solutions for the 

muslim community that cannot be provided by conventional financial institutions. 

The formulation of this research discusses how fintech syariah with the law in 

indonesia have fintech syariah is in accordance with the syariah principle.The 

purpose of this research is to find the fintech syariah with the law in indonesia and 

know fintech syariah. is in line with islamic principles. The purpose of this 

research is to find the fintech syariah with the law in indonesia and know fintech 

syariah. is in line with islamic principlesThis research based in research conducted 

by law, doctrinal approach the method of analysis of data used the normatif-

kualitatif. The research results show that the conformity agreement fintech qazwa 

sharia funds and syarfi sharia for aspects of the administration in accordance with 

the applicable regulation in indonesia.A treaty obligation fintech sharia dana 

syariah and syarfi with peer to peer lending compliance with the syariah principle 

and in accordance with the council of fatwa national syariah majelis ulama 

indonesia ( DSN MUI ), on fintech sharia qazwa with peer to peer lending cannot 

be said entirely follow the syariah principle. 

 

Keywords: fintech syariah, peer to peer lending, the syariah principle 
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 

merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, 

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada 

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, kemananan 

dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni 

meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan 

manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial 

lainnya. 

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, 

peluang industri fintech syariah di Indonesia terlihat sangat baik. Secara 

keseluruhan, fintech syariah yang ada di Indonesia memiliki daya besar karena 

dapat memberikan solusi bagi masyarakat muslim untuk kebutuhan mendesak 

yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, 

perkembangan dalam bidang teknologi seluler di indonesia telah menciptakan 

lahan subur bagi peningkatan industri fintech (Rusydiana, 2018). 

Pertumbuhan terhadap fintech syariah saat ini berdasarkan data yang 

diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 19 Februari 2020, dimana 13 

perusahaan fintech syariah sudah terdaftar dan memperoleh izin untuk beroperasi 

di OJK. Dalam SNKI (Stratgei Nasional Keuangan Inklusif) dijelaskan bahwa 

fintech merupakan salah satu penopang atau pilar keuangan inklusif, sehingga 

diharapkan mampu menghadirkan berbagai produk jasa dan keuangan yang 

mudah serta nyaman dipakai oleh masyarakat (Departemen Perlindungan Konsumen, 

2017). 

Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, startup Fintech 

tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan membangun Fintech syariah. Fintech 

syariah memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, gharar 

(penipuan), madlorot (efek negatif), dan jahalah (tidak ada transparansi) antara 

penjual dan pembeli. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 Fintech asal singapura, 

Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari Financial 

Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura dan dinamakan sebagai “The 

First Islamic SME Crowdfunding Platfrom”. Juga terdapat Fintech Ethis Crowd 
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dari Singapura yang menguasai pasar Indonesia sejak tahun 2014 dan kini sudah 

mempunyai layanan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir crowdfunding syariah 

terus berkembang di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri Fintech syariah 

yang ada saat ini seperti Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ, Mari Usaha 

(P2P) dan lain-lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi 

halal MUI di Indonesia adalah Paytren di tahun 2017. Meskipun Fintech Syariah 

mulai berkembang tetapi jumlah Fintech konvensional masih jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan Fintech syariah (Nasution, 2017). 

Pengertian Fintech Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam 

bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi 

berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun fintech Syariah ini merupakan 

terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan 

agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki 

aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Pada dasarnya akad yang 

terdapat dalam fintech syariah tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip 

syariah. Selain itu, fintech syariah merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu 

an-taradhin yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Asas inilah yang 

menjadi bagian terpenting atas sah nya suatu transaksi (Yarli, 2018). 

Fintech Syariah yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia 

yaitu peer to peer (P2P) Lending dan crowd funding. P2P lending bisa di katakan 

sebuah perusahaan sebagai wadah yang mempertemukan pemberi pinjaman 

(investor) dengan pencari pinjaman (borrower). Dalam hal ini P2P Lending 

Syariah menjadi tempat bertemunya investor dengan borrower, P2P lending akan 

menyaring dan menganalisis terlebih dahulu borrower yang berkualitas sesuai 

dengan prinsip syariah agar para investor merasa nyaman dengan produk 

pinjaman dari perusahaan FinTech Syariah tersebut. Sedangkan Crowd funding 

sebuah perusahaan yang memfasilitasi pengumpulan/penggalangan dana untuk 

mendanai proyek (termasuk start-up) dan mempertemukan dengan borrower, 

memberikan pembiayaan baik personal atau bisnis dan kebutuhan lainnya. Untuk 

crowd funding syariah dalam prosesnya menggunakan prinsip syariah yang 

berlaku, akad transaksi juga tidak menggunakan bunga atau hal yang terkait riba 

lainnya tapi menggunakan skema bagi hasil (Riadi, 2018). 
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Finance technology syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah 

yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Berkaitan dengan syarat 

Rasulullah SAW sudah berpesan: “Kaum muslimin (bermuamalah) sesuai dengan 

syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 

dan menghalalkan yang haram.”(HR. Abu Dawud & Tirmidzi). 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 

117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena layanan 

pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, 

mudah dan efisien saat ini semakin berkembang melalui sarana fintech syariah. 

Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan 

hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan 

prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk 

dijadikan pedoman. 

Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh finance technology 

syariah antara lain, a) Al-‘Aqidan yaitu dua pihak yang melakukan transaksi 

contohnya penjual dan pembeli. b) Al-Ma’qud ‘alayh yaitu hal-hal yang 

merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli. 

c) Shighat al-‘aqd yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan 

qobul, misalnya ‘saya jual’ dan ‘saya beli’. 

Sementara itu, dari aspek masalah dan tantangan yang dihadapi dalam 

pengembangan industri fintech syariah, beberapa diantaranya adalah kurangnya 

instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja fintech syariah dari hulu ke hilir, 

ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech syariah, risiko keamanan tinggi 

dari serangan malware, kepastian hukum dari pinjaman berbasis daring, kurang 

menjangkau konsumen kelas bawah, kurangnya pemahaman tentang syariah, dan 

kebutuhan untuk perbaikan dalam aspek tata kelola, akuntansi,dan audit syariah 

(Saksonova & Merlino, 2017). 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai fintech syariah, 

maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap proses implementasi fintech 
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syariah dan perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul: “Dialektika Penerapan Prinsip Syariah 

Pada Fintech Syariah”. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai dialektika penerapan 

syariah dalam fintech syariah, maka penulis melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana kesesuaian fintech syariah 

dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ?; b) Apakah fintech  syariah 

sudah sesuai dengan prinsip Islam ? 

 

2. METODE 

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, 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 penemuan hukum in-concreto tentang dialektika penerapan syariah 

dalam fintech syariah (Muhammad, 2004). Tipe kajian dalam penelitian ini lebih 

bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang 

berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu kesesuaian fintech 

syariah dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fintech  syariah 

sudah sesuai dengan prinsip Islam. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kesesuaian Fintech Syariah dengan Peraturan Hukum yang Berlaku di 

Indonesia 

Perjanjain fintech syari’ah menjelaskan bawa Perjanjian ini mengikat secara 

hukum kepada seluruh pihak dan Perjanjian ini dilakukan berdasarkan asas-asas 

Hukum Islam yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal 
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ini berarti fintech syari’ah Qazwa dan Dana Syariah secara langsung mengikuti 

rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh finance technology syariah 

berupa: a) Al-‘Aqidan (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan 

transaksi contohnya penjual dan pembeli; b) Al-Ma’qud ‘alayh (objek akad) yaitu 

hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya 

dalam jual beli; c) Shighat al-‘aqd (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau 

tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya ‘saya jual’ dan ‘saya beli’. 

Ketentuan perjanjian fintech syari’ah Qazwa dimana dijelaskan bahwa 

para pihak bersepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul dikemudian 

hari dan belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua belah 

pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum. 

Ketentuan perjanjian Dana Syariah dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan 

akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi penyelenggara. Apabila dikemudian hari 

terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari 

Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara 

musyawarah. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai 

penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan 

diselesaikan dan diputus oleh Pengadialan Agama yang keputusannya mengikat 

kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan 

terakhir. 

Perjanjian yang diterapkan oleh fintech Qazwa dan Dana Syariah berupa 

kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk 

tujuan investasi maupun sosial. Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan 

keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar 

pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan 

pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan website. Perjanjian yang 

diterapkan oleh fintech syari’ah Qazwa dan Dana Syariah  peer to peer lending 

menggunakan perjanjian baku kepada pengguna layanan peer to peer lending, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36, yang 
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menyatakan bahwa perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perjanjian fintech syariah Qazwa dan Dana Syariah dalam aspek 

administrasi sesuai denan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 19 Ayat (1) dan 20. Perjanjian 

fintech syariah Qazwa dan Dana Syariah dalam penyelenggaraannya sesuai 

dengan Surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan 

Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan 

digital adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam 

kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja 

sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif. Sebagaimana juga 

penyelenggaraan fintech syariah Qazwa dan Dana Syariah sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-

MUI/11/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan 

berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi 

pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad 

pembayaran melalui sistem elektronik dengan menggunakan jarigan internet. 

Kerancuan atau yang menjadi problem adalah mengenai tanggungjawab 

daripada kerugian yang dibebankan kepada penerima modal pada fintech Qazwa 

Syariah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa MUI tersebut menyatakan 

kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, 

yaitu antara lain terhindar zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram. 

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat 

antara debitur dan keditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait 

dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak  

Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem 

Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 

ayat (1) UU ITE yang  menyatakan  bahwa,  “Transaksi  Elektronik  yang  

dituangkan  ke  dalam  Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” 
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Adanya suatu perjanjian pembiayaan melalui fintech tentu akan 

menimbulkan akibat hukum baru. Landasan hukum utama yang digunakan dalam 

kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan fintech peer to peer lending adalah 

POJK 77 Tahun 2016. Landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukan 

bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media  online. Berdasarkan POJK 

No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan: Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman 

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah 

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 

Perjanjian pembiayaan Syarfi secara garis besar sudah memenuhi Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 

19 Ayat (2). Pembiayaan Syafri dilakukan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 Tentang 

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 

Kekurangan yang  ditemukan pada perjanjian pembiayaan Syarfi yaitu mengenai; 

a) ketentuan mengenai denda (jika ada); b) mekanisme penyelesaian sengketa; 

dan; c) mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan 

kegiatan operasionalnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Penyelenggara 

peer to peer lending menggunakan perjanjian baku kepada pengguna layanan peer 

to peer lending, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 

3.2 Kesesuaian Fintech Syariah dengan Prinsip Islam 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai isi perjanjian 

fintech syari’ah Qazwa dan Dana Syariah maka dapat dikatakan bahwa sistem 

yang diterapkan oleh fintech syari’ah Qazwa dan Dana Syariah sesuai dengan 

prinsip bisnis Syari’ah sebagaimana dijelaskan bahwa Fatwa MUI menjelaskan 

bahwa bisnis fintech syari’ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

Diantara prinsip yg harus di perhatikan adalah terhindar dari riba, gharar (akad 

yang tidak jelas),  maysir (tidak jelas tujuan dan berupa spekulasi), dharar 

(bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram. 
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Perjanjian fintech syari’ah Qazwa, Dana Syariah, dan Syarfi yang 

diterapkan dalam tujuan dan fungsinya mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Perjanjian fintech syari’ah Qazwa dengan peer to peer lending tidak dapat 

dikatakan sepenuhnya mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian 

menyatakan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh penerima modal, sedangkan 

pemberi modal tidak ikut bertanggungjawab. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesesuaian perjanjian fintech syariah Qazwa, Dana Syariah dan Syarfi dalam 

aspek administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 20. 

Perjanjian fintech syariah Qazwa, Dana Syariah dan Syarfi dalam 

penyelenggaraannya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP 

tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Sebagaimana juga 

penyelenggaraan fintech syariah Dana Syariah dan Syarfi sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-

MUI/11/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah. Kekurangan yang  ditemukan dalam perjanjian 

pembiayaan Syarfi yaitu mengenai; a) ketentuan mengenai denda (jika ada); b) 

mekanisme penyelesaian sengketa; dan; c) mekanisme penyelesaian dalam hal 

penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Hal ini 

bertentangan dengan ketentuan Penyelenggara peer to peer lending menggunakan 

perjanjian baku kepada pengguna layanan peer to peer lending, Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36. 

Perjanjian fintech syari’ah Dana Syariah dan Syarfi dengan peer to peer 

lending telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu, terhindar dari riba, gharar, 

maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan 
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Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-

MUI/11/2018, pada fintech syari’ah Qazwa dengan peer to peer lending tidak 

dapat dikatakan sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. Hal ini dikarenakan dalam 

perjanjian menyatakan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh penerima modal, 

sedangkan pemberi modal tidak ikut bertanggungjawab. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan prinsip syariah dan Fatwa MUI yang menyatakan kegiatan bisnis fintech 

syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain 

terhindar dari zhulm (kerugian salah satu pihak). 

Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan 

dari Al-Qur’an dan Hadits. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam fintech 

syariah tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. 

4.2 Saran 

Untuk lembaga pembiayaan, diharapkan kedepannya lebih memperhatikan 

mengenai isi perjanjian dan regulasi yang berlaku baik dalam aspek hukum positif 

(negara) maupun agama sehingga tidak konsumen tidak merasa tertipu dan 

melakukan dosa. 

Untuk konsumen, diharapkan kedepannya lebih kritis dalam menggunakan 

layanan berbasis teknologi, dalam hal ini melihat ketentuan hukum yang berlaku 

serta keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan daripada perjanjiannya. 

Untuk pemerintah, diharapkan membuat regulasi secara khusus mengenai 

financial technology syariah sehingga aturannya lebih spesifik dan memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. 
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