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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jual beli motor kredit macet adalah transaksi jual beli motor yang tidak 

dilengkapi surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Praktik jual 

beli tersebut marak dilakukan oleh beberapa oknum dari kalangan laskar 

Islam di Surakarta. Semangatnya berawal dari keinginan menegakkan amar 

ma’ruf nahi mungkar, yaitu membantu masyarakat yang merasa terzalimi 

dengan tindakan premanisme debt collector yang menyita motor kredit 

bermasalah secara kasar dan tidak adil. Bahkan tidak sedikit di antara korban 

yang diteror, dianiaya, sampai pada taraf dikeroyok dan diambil paksa 

motornya.  

Berikutnya, aksi tersebut berlanjut kepada sebuah gerakan yang 

bertujuan untuk meruntuhkan sistem ribawi. Menurut sebagian anggota 

laskar Islam, praktik jual beli motor kredit macet cukup memberikan efek 

buruk terhadap laju pertumbuhan lembaga leasing konvensional yang 

menerapkan sistem ribawi. Sebab, semakin banyak barang kredit yang 

dimacetkan maka akan semakin besar pula angka kerugian yang ditanggung 

leasing. Selain itu, para pelaku juga merasa tidak bersalah kalau transaksi 
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jual beli motor kredit macet melanggar norma hukum. Sebab, menurut 

mereka, rukun jual beli dalam transaksi tersebut secara hukum Islam sudah 

terpenuhi. Beberapa alasan di atas menjadi faktor penggerak jalannya praktik 

jual beli motor kredit macet di Surakarta.  

2. Praktik jual beli kredit macet yang terjadi di Surakarta sebenarnya adalah 

jual beli yang dilakukan terhadap barang hak milik orang lain. Motor yang 

menjadi obyek transaksi belum beprindah hak kemilikannya. Secara hukum, 

motor tersebut masih di bawah kepemilikan leasing. Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKP) masih ditahan oleh pihak leasing dan belum 

ada pengembalikan nama hingga angsuran kredit yang telah disepakati 

selesai.  

Sebagaimana definisi dan fungsi leasing itu sendiri, barang yang 

dijadikan obyek transaksi sebenarnya berlaku hukum peminjaman yang 

kemudian didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Sehingga jual beli motor 

yang dilakukan oleh debitur dengan pihak lain sebelum selesai masa 

angsuran kreditnya, sejatinya adalah jual beli terhadap barang hak 

kepemilikan orang lain. Dalam hukum Islam, jual beli semacam ini disebut 

dengan bai’u fudhuli, yaitu orang yang melakukan jual beli barang milik 

orang lain yang ada padanya tanpa wewenang atau izin dari pemilik barang. 

Dalam pandangan Mazhab Hanafiah dan Mazhab Malikiyah, jual beli seperti 

ini dianggap sah tapi akadnya tertangguhkan sampai mendapatkan ridha atau 
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persetujuan dari pemilik barang. Bila pemilik barang tidak setuju dengan 

transaksi tersebut maka jual beli tersebut dianggap batal. Dan secara hukum 

belum terjadi perpindahan barang. Sedangkan dalam Mazhab Syafi’i dan 

Mazhab Hanbali jual beli fudhuli dianggap sama sekali tidak sah dan proses 

transaksinya tidak boleh dilanjutkan. Karena sejak awal ia sudah cacat 

hukum, yaitu tidak mendapatkan izin secara syar’i ketika melakukan 

transaksi.   

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli motor kredit macet yang 

terjadi di kota Surakarta, menurut pendapat Imam Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Maliki, akad jual belinya belum sempurna. Masih tertangguhkan 

hingga mendapatkan izin dari pihak pemilik barang, dalam hal ini adalah 

leasing. Namun akad tersebut bisa dianggap sah dan hukum perpindahan 

barang dapat disahkan bila kemudian pihak leasing menyetujui adanya akad 

tersebut. Sedangkan menurut Imam Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali, 

Akad jual beli tersebut tidak bisa dibenarkan sama sekali. Karena tidak 

mendapatkan izin syar’I saat melakukan transaksi. 

3. Praktik jual beli motor kredit macet yang terjadi di Surakarta juga menyalahi 

beberapa norma hukum yang berlaku dalam tatanan hukum ekonomi syariah. 

Di antaranya, dalam praktik jual beli tersebut ada unsur kesengajaan dari 

pihak debitur untuk melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Demikian juga 

argumentasi sebagian pelaku yang ingin memerangi sistem ribawi. Alasan 

tersebut berlawanan dengan norma hukum Islam. Sebab, sistem ribawi yang 
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dimaksud tidak bisa dikatagorikan kondisi darurat yang memberikan 

alternatif untuk melakukan perbuatan haram. Walaupun tetap saja dipaksa 

bahwa sistem ribawi yang terapkan leasing termasuk bahaya atau darurat 

yang harus dihilangkan maka dalam kaidah hukum disebutkan bahwa upaya 

menghilangkan sesuatu yang membayakan tidak boleh terjeremus dalam 

bahaya atau mudarat yang serupa lainnya atau bahkan bahaya yang lebih 

besar. Sementara penggelapan barang atau perampasan hak milik orang lain 

jelas lebih besar bahayanya daripada anggapan bahaya sistem riba. 

 

B. SARAN 

1. Praktik jual beli motor kredit macet seringkali terjadi berawal dari pihak 

debitur yang menunda-nunda angsuran kredit hingga kesulitan melunasinya, 

maka kepada pihak debitur disarankan agar tidak lari dari tanggung jawab 

atau menjual motor jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain. Ada prosedur 

yang bisa dilalui tanpa harus melanggar hukum. Sebab, menjual motor yang 

belum berpindah kepemilikan secara sempurna adalah tidak sah transaksinya 

dalam pandangan seluruh ulama mazhab. 

2. Kepada pihak kreditur terutama perusahaan leasing agar tetap memberi 

keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi 

angsurannya dan tidak menyita unit motor secara langsung tanpa jalur 
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hukum. Sebab, pelaksanaan eksekusi atas objek fidusia harus tetap 

mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. 

3. Kepada tokoh agama di kota Surakarta, khususnya kepada Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) kota Surakarta, untuk mengeluarkan fatwanya tentang 

persoalan jual beli motor kredit macet dan mensosialisakannya kepada 

masyarakat. 

4. Kepada Pemerintah Kota Surakarta kiranya dapat membuatkan sebuah 

peraturan khusus yang lebih tegas untuk menindak pihak debt collector yang 

menyita secara paksa unit motor dari debitur tanpa melalui keputusan 

pengadilan serta para pelaku yang terlibat dalam jual beli kredit macet di 

Kota Surakarta. 

 

 


