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ABSTRAK 

Anggraeni, Selfia . 2017. Implemetasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 34 
 Dan No. 35 Tentang Letter Of Credit Impor-Ekspor Syari‟ah Di Bank 
 Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. Jurusan Mu‟amalah Fakultas 
 Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Pembimbing Ely 
 Masykuroh, SE, M.S.I. 

 Berkembangnya perekonomian mengakibatkan berkembangnya transaksi 

impor-ekspor barang. Sulitnya transaksi impor-ekspor membuat masyarakat 

membutuhkan jasa bank, jasa impor-ekspor di Bank Muamalat diterapkan dengan 

berbagai akad. salah satunya adalah akad wakalah bil ujrah dan qardh. Di BMI 

aplikasi kedua akad itu saling bersamaan yaitu tidak adanya jeda antara kedua 

akad, dan dalam penerapan ujrah di akad wakalah bil ujrah di BMI menggunakan 

prosentase, dengan dasar itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang letter of credit di BMI Cabang Sungkono Surabaya.  

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi fatwa DSN-

MUI No. 34 dan No. 35 tentang Letter Of Credit Impor- Ekspor dalam penerapan 

akad wakalah bil ujrah dan qardh di Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya, bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 34 dan No. 35 tentang 

Letter Of Credit Impor- Ekspor dalam penetapan ujrahnya di Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI 

no. 34 dan no. 35 tentang letter of credit dalam penerapan akad wakalah bil ujrah 

dan qardh di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya, untuk mengetahui 

implementasi fatwa DSN-MUI no. 34 dan no. 35 tentang letter of credit dalam 

penetapan ujrahnya di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya Penelitian 

yang dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data berupa 

interview, observasi, dokumentasi, analisis data yang digunakan yaitu teknik 

analisis deskriptif dengan metode deduktif. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, implementasi 

fatwa DSN-MUI No.34 dan No.35 tentang Letter Of Credit Impor- Ekspor dalam 

penerapan akad wakalah bil ujrah dan qardh di Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya praktiknya berbeda dengan fatwa yaitu akad wakalah bil 

ujrah dan qardh dilakukan secara bersamaan sehingga terjadi ta’alluq dengan 

alasan jika kedua akad dilakukan terpisah akan merugikan nasabah karena banyak 

waktu yang terbuang, nasabah mengeluarkan banyak fee untuk pembayaran ujrah 

dan administrasinya. Kedua, implementasi fatwa DSN-MUI No.34 dan No.35 

tentang Letter Of Credit Impor- Ekspor dalam penetapan ujrahnya di Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya menggunakan prosentase sebesar 1% dari 

total transaksi dengan alasan untuk mewujudkan keadilan, karena tidak adil jika 

biaya pembukaan LC disamaratakan nominal Ujrahnya antara importir yang 

pembukaan LCnya lebih kecil dengan importir yang pembukaan LCnya besar.  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transaksi perdagangan internasional melibatkan sekurang-

kurangnya dua pihak yaitu penjual dan pembeli, transaksi tersebut 

merupakan transaksi menjual barang (ekspor) dan transaksi membeli hasil 

produksi lain (impor).
1
 Apabila perdagangan (jual beli) dilakukan secara 

langsung dimana pihak penjual dan pembeli langsung bertemu dan 

melakukan negosiasi tentang jenis barang, harga, cara pengiriman, dan 

pembayaran maka tidak akan ada kesulitan dalam melakukan jual beli 

tersebut
2

Dibanding dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, 

perdagangan internasional sangat rumit dan kompleks. Kerumitannya 

antara lain: eksportir dan importir yang keduanya berada di negara 

berbeda, terpisah baik secara geografis maupun geo-politik, barang harus 

dikirim dan diangkut dari satu negara ke negara lain melalui bermacam 

peraturan, antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam 

bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, perbedaan hukum dalam 

perdagangan dan antara eksportir dan importir tidak saling mengenal.
3
 

Dengan demikian, dapat dipastikan keduanya akan mengalami kesulitan 

dalam pembayaran apabila pihak pembeli tidak memiliki devisa (alat 

                                                           
1
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pembayaran). Dan kesulitan lain apabila importir sudah mengirim 

pembayaran, pihak importir akan menghadapi resiko seperti barang yang 

dibeli tidak dikirim oleh pihak eksportir, dan pihak eksportir telah 

mengirim barang sedangkan importir tidak kunjung melakukan 

pembayaran. 
4
 

Untuk mengatasi masalah itu maka dibutuhkan jasa bank untuk 

memudahkan transaksi. Sistem tersebut dikenal dengan Letter Of Credit 

(LC).
5
 Letter Of Credit (LC) adalah suatu fasilitas jasa yang diberikan oleh 

bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli 

barang, terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor.
6
 Kegunaan Letter 

Of Credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-

kesulitan dari pihak importir maupun eksportir dalam transaksi 

perdagangannya,
7
 memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, 

mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang 

impor dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.
8
 Dengan kata 

lain, Letter Of Credit menjamin kelancaran pembayaran dan pegiriman 

barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir 

dengan importir melalui iktikad baik kedua belah pihak.
9
  

                                                           
4
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Sementara UCPDC (Uniform Custom and Practice for 

Documentary Credits) menyatakan bahwa Letter Of Credit adalah setiap 

perjanjian, dimana sebuah bank pembuka (Issuing bank) bertindak atas 

permintaan dan instruksi seorang nasabah (applicant) untuk melakukan 

pembayaran kepada atau atas perintah pihak ketiga (beneficiary). Dan 

untuk menguasakan sebuah bank lain untuk mengambil alih pembayaran 

atau untuk membayar, mengaksep atau menegosiasi suatu draft tersebut, 

atas penyerahan dokumen-dokumen pengapalan yang ditetapkan asalkan 

sesuai dengan persyaratan Letter Of Credit.
10

  

Namun Letter Of Credit dalam perdagangan internasional di dalam 

aplikasinya dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan 

biaya pelaksanaan Letter Of Credit yang kurang transparan dan adanya 

unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman 

bagi importir  yang tidak  mempunyai dana yang cukup di bank merupakan 

suatu hal yang bertentangan dengan konsep bisnis secara islami.
11

 Karena 

sebab itu maka Dewan Syari‟ah Nasional kemudian mengeluarkan fatwa 

Letter Of Credit dengan  prinsip-prinsip syariah. Fatwa Dewan Syari‟ah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran yang penting dalam 

upaya pengembangan produk hukum bank syariah. Kedudukan fatwa 

menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga 

keuangan syariah. Fatwa itu dikeluarkan atas pertimbangan Badan 
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Roselyne Hutabarat, Practical Bank letter Writing, menulis surat perbankan praktis 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 298.  
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Adrian Sutedi, Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi  (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 147.  



 

 

Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi 

perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka 

fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki 

kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha perbankan syariah. 

Maka adanya fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia 

untuk dilaksanakan dengan baik oleh setiap lembaga keuangan syariah dan 

akan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas Syariah. 

Dewan Pengawas Nasional mengadakan rapat pada tanggal 14 

September 2002, atau 7 Rajab 1423 H. Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) –

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno dan memutuskan 

fatwa tentang Letter Of Credit Ekspor-Impor Syari‟ah, isi dari fatwa 

adalah :  

“Letter Of Credit Impor syari’ah adalah surat pernyataan akan 

membayar kepada Eksportir  yang diterbitkan oleh bank untuk 

kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai 

dengan prinsip syari‟ah. Letter Of Credit Ekspor syari’ah adalah 

surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan 

oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan 

pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syari‟ah. 
Letter Of Credit Impor  syari‟ah dalam pelaksanaannya 
menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qârdh, Murâbahah, 

Salam/Istishna’, Mudhârabah, Mushârakah, dan Hawalah. Letter 

Of Credit Ekspor syari‟ah dalam pelaksanaannya menggunakan 
akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qârdh, Mudârabah, Musyârakah 

dan Al-Ba’i”.12
 

Produk jasa Di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya yaitu 

akad Rahn dan akad Wakalah, Rahn bermakna gadai, artinya bank syariah 

                                                           
12Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, Nomor: 34 dan 35/DSN-MUI/IX/2002 (Jakarta Pusat: 

2010),  5-11. 



 

 

meminjamkan uang (qârdh) kepada nasabah dengan jaminan yang 

dititipkan nasabah ke Bank syariah sedangkan Wakalah berarti 

perwalian/perwakilan, artinya Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya bekerja untuk mewakili dalam melakukan suatu hal. Bank 

Muamalat mengaplikasikan prinsip ini pada beragam layanan semisal 

transfer uang, Letter Of Credit, SKBDN. Letter Of Credit baik impor atau 

ekspor syariah  mulai beroperasi di Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya yaitu pada saat Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

mulai dibuka karena sudah mengikuti Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Jakarta (pusat). 

 Terdapat persoalan yang perlu kami kaji secara mendetail pada 

letter of credit syariah di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya, 

adalah pada penerapan akad wakalah bil ujrah dan qârdh, apabila nasabah 

tidak punya dana yang cukup di Bank sebesar harga pembelian barang 

impor/ekspor maka akad yang digunakan adalah wakalah bil ujrah dan 

qardh. Aplikasi kedua akad itu (wakalah bil ujrah dan qardh) di 

perbankan  saling bersamaan yaitu tidak adanya jeda antara kedua akad
13

. 

Ketika nasabah melakukan pengajuan transaksi letter of credit ke Bank, 

setelah Bank melakukan pemeriksaan dan menyatakan setuju maka 

pembeli wajib setor jaminan, setelah itu importir dan bank melakukan 

akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan transaksi impor. Biaya 

administrasi yang dikenakan untuk pembukaan letter of credit yaitu 1% 

                                                           
13Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, No.34 dan No.35, 6.  



 

 

dari semua total transaksi yang dilaksanakan oleh nasabah. Lalu pihak 

Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan 

pembayaran barang impor.
14

 Dalam fatwa dijelaskan “antara akad wakalah 

bil ujrah dan akad qardh tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq)15
 

Ta’alluq adalah ketergantungan akad dengan akad yang lain. Ta’alluq 

terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, dimana 

berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua.  

Dalam fatwa dijelaskan apabila nasabah mempunyai dana yang 

cukup di Bank maka akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah, 

Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
16

 Praktiknya letter of credit 

dengan akad wakalah bil ujrah di Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya  penetapan ujrahnya menggunakan prosentase yaitu sebesar 1% 

dari semua total transaksi yang diajukan nasabah.
17

  

Dari latar belakang itu maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis secara mendalam tentang praktik yang berkaitan dengan 

wakalah bil ujrah dan qârdh serta penetapan ujrahnya di Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya dengan ketentuan yang berdasar dari Fatwa 

Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan judul skripsi 

“Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.34 dan No.35 
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Wulan, Wawancara , Surabaya, 13 Maret 2017.  
15Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, No.34 dan No. 35, 6.  
16Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, No. 34 dan No.35, 5.  
17

Wulan, Wawancara , Surabaya, 13 Maret 2017.  



 

 

Tentang Letter Of Credit Impor-Ekspor Syari’ah Di Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya”.  

B. Penegasan Istilah 

Untuk memberikan pemahaman atas judul dari penelitian ini dan juga 

untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsteksnya maka 

diperlukan penegasan. Adapun istilah yang seharusnya dijelaskan dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Implementasi adalah  Penerapan, Pelaksanaan.
18

 Dalam penelitian ini 

implementasi merupakan pelaksanaan atas letter of credit di Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya dengan menggunakan fatwa 

yang dikeluarkan oleh DSN MUI.  

2. Fatwa adalah Kumpulan nasehat atau jawaban  pertanyaan hukum dari 

para ahli hukum islam yang dituangkan berdasarkan ijtihad yang 

sungguh-sungguh.
19

 

3. DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah dewan yang dibentuk oleh 

MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan 

dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
20

 

4. Letter Of Credit Impor  Syari‟ah adalah Surat pernyataan akan 

membayar kepada Eksportir  yang diterbitkan oleh bank untuk 

                                                           
18

 Risky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Surabaya: Lima 
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 Bagya Agung Prabowo, Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan 
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kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai 

dengan prinsip syari‟ah. 

5. Letter Of Credit Ekspor  Syari‟ah adalah Surat pernyataan akan 

membayar kepada Eksportir  yang diterbitkan oleh bank untuk 

memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan 

tertentu sesuai dengan prinsip syariah. 

6. Wakalah Bil Ujrah adalah menyerahkan kekuasaan kepada orang lain 

untuk dikerjakan/mewakilkan. 

7. Qârdh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan.
21

 

8. Bank Muamalat adalah bank umum pertama syariah dan merupakan 

pelopor berdirinya bank syariah lainnya di Indonesia.
22

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34 dan 

No. 35 tentang letter of credit impor-ekspor syari’ah dalam penerapan 

akad wakalah bil ujrah dan qârdh di Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya? 

2. Bagaimana implementasi fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 34 dan 

No. 35 tentang letter of credit impor-ekspor syari‟ah dalam penetapan 

ujrah di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 

No.34 dan No.35 tentang letter of credit dalam penerapan akad 

wakalah bil ujrah dan qârdh di Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya.  

2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 

No.34 dan No.35 tentang letter of credit dalam penetapan ujrah di 

Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan 

wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan impor-ekspor melalui 

letter of credit syari‟ah dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana implementasi dari perdagangan antar negara 

melalui letter of credit impor-ekspor di PT. Bank Mu‟amalat 

Cabang Sungkono Surabaya sehingga hasil penelitian ini dapat 

memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis. 



 

 

b. Bagi Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya, Sebagai 

masukan supaya pelaksanaan letter of credit benar-benar sesuai 

dengan Fatwa No. 34 dan No. 35/DSN-MUI/IX/2002. 

c. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memperdalam 

khazanah ilmu pengetahuan bagi yang akan melaksanakan 

transaksi letter of credit baik Impor maupun Ekspor. 

F. Telaah atau Kajian Pustaka 

  Kajian Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu 

dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha 

melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang 

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga 

mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.  

Penelitian ini terinspirasi dari skripsi karya Hanif Cahyono dengan 

judul skripsi “Studi fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang letter of credit 

ekspor syariah (studi penerapan akad qardh)” Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Dalam skripsi ini disimpulkan 

bahwa sumber  fatwa Dewan Syari‟ah Nasional  dalam menetapkan fatwa 

letter of credit Ekspor Syari‟ah khususnya mengenai penerapan akad qardh 

menggunakan wahyu yang berasal dari teks Al-Qur‟an dan akal yang 



 

 

berasal dari otoritas hadits, kaidah-kaidah dan pendapat ulama.
23

 Bedanya 

penelitian yang penulis angkat adalah penulis lebih terfokus pada apa 

sumber yang digunakan MUI untuk menetapkan fatwa letter of credit yang 

menggunakan akad qardh. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Heni Purwati dengan judul skripsi 

“Aplikasi pembiayaan ekspor impor melalui letter of credit (L/C) di bank 

Mandiri Syariah dalam perspektif hukum islam”. Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Dalam skripsi ini 

disimpulkan bahwa pada bank Mandiri syariah Surabaya memberikan 

fasilitas letter of credit untuk pembiayaan ekspor dan impor supaya para 

pelaku ekonomi bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik meskipun 

dilakukan antar negara. Sedangkan pihak bank juga mendapat keuntungan 

serta mendapatkan imbalan jasa dari pemohon. Dan menurut tinjauan 

hukum islam, pelaksanaan letter of credit oleh pihak nasabah kepada Bank 

Mandiri Syari‟ah adalah boleh (mubah) dan sah, karena sudah sesuai dengan 

hukum islam terutama dengan akad wakalah, serta di dalamnya terkandung 

unsur tolong-menolong, mendatangkan kemaslahatan dengan 

menghindarkan mafsadah dan adanya kerelaan di antara pihak. 
24

 Penelitian 

ini jelas beda dengan penelitian yang akan penulis angkat karena penelitian 
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Hanif Cahyono, Studi Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter Of Credit Ekspor 
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Bank Mandiri Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Islam, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2009. 

 



 

 

ini hanya berfokus pada pembiayaan ekspor-impor di bank Mandiri Syari‟ah 

saja.  

Dalam thesis yang diangkat oleh Ilham Mustafa dan Dr. Sulistiawati 

dengan judul tesis “Penerapan akad kafalah dalam penerbitan letter of credit 

impor syariah di bank Syariah Mandiri”. Program studi Magister Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, tt. Menyimpulkan bahwa 

akad kafalah lebih tepat untuk penerbitan  Letter Of Credit Syariah, namun 

yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri untuk penerbitan Letter Of Credit 

adalah wakalah bil ujrah dan belum diterapkan akad kafalah bil ujrah pada 

produk jasa Letter Of Credit impor syariah di Bank Syariah Mandiri karena 

dengan menggunakan akad wakalah sudah cukup untuk memenuhi prinsip 

syariah. Dan rukun akad wakalah yang disebutkan oleh fatwa dewan syariah 

nasional tidak dapat dipenuhi karena harus hadirnya penerima letter of 

credit. Demikian atas hal tersebut terdapat konsekuensi-konsekuensi hukum 

sebagai akibat tidak sesuainya akad wakalah dengan nature transaksi 

penerbitan letter of credit.
25

 Dalam thesis ini Ilham Mustafa dan Dr. 

Sulistiawati meneliti kenapa di bank Syariah Mandiri belum pernah 

menggunakan akad kafalah bil ujrah dalam penerapan letter of credit. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Nurbaya dengan judul skripsi 

“Implementasi Fatwa Dewan Syaria‟ah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) No. 34 dan No. 35 Tentang Letter Of Credit (LC) Ekspor-
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Impor Di Bank Syari‟ah (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”. 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2011. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pada bank 

Muamalat Indonesia, Tbk dalam konsep dan operasionalisasi letter of credit 

ekspor-impor dalam fatwa DSN –MUI meliputi berbagai macam akad untuk 

ekspor yaitu : Wakâlah bil Ujrah, Mudhârabah, Musyârakah, dan Al-Ba’i 

dan akad untuk impor meliputi : Wakâlah bil Ujrah, Wakâlah bil Ujrah dan 

Qardh, Murâbahah dan Wakâlah bil Ujrah dan Murâbahah. Dalam hal 

transaksi di Bank Muamalat Indonesia Tbk, menggunkan akad wakâlah bil 

ujrah dan akad Murâbahah sudah sesuai dengan salah satu akad yang 

ditawarkan DSN-MUI ketika hendak melakukan transaksi letter of credit. 

Dari prosedur pengajuan pembiayaan juga sudah sesuai dengan prinsip 

syariah sehingga tidak terdapat unsur penipuan dalam pemberian 

pembiayaan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan juga akan merasa 

aman ketika mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

karena tahapan-tahapannya begitu prosedural. Penelitian ini dengan judul 

yang hampir sama dengan penelitian penulis, tetapi perbedaan dengan 

skripsi penulis adalah penelitian siti menjelaskan semua isi fatwa dan fokus 

pada akad murabahah, sedangkan penelitian penulis adalah fokus pada akad 

wakâlah bil ujrah dan qardh.
26
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Berdasarkan kajian kajian sebelumnya sudah ada yang membahas 

tentang implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 34 dan  No.35 

tentang letter of credit impor-ekspor syariah. Tetapi di penelitian Hanif 

lebih terfokus pada sumber yang digunakan MUI untuk menetapkan fatwa 

letter of credit yang menggunakan akad qardh. Dan di penelitian Siti 

menjelaskan semua isi fatwa dari DSN-MUI dan fokus pada akad 

Murabahah tetapi di penelitian ini fokus pada akad wakâlah bil ujrah dan 

qardh 

Dari perbedaan itulah maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian terhadap masalah tersebut untuk melengkapi skripsi yang telah 

ada, yang kajiannya tertuang dalam skripsi yang berjudul “Implementasi 

fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 34 dan No. 35 tentang Letter Of 

Credit Ekspor-Impor Syari’ah Di Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya”. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
27

 Dimana 

penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data dan atau lebih fokus 

pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian 

ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya 

dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
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 Aji Damanuri, Metodologi penelitian mu’amalah,  (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6. 



 

 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.
28

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan 

pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah 

sebagai pengamat partisipan yaitu hanya melakukan wawancara dengan 

pihak bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya lalu menganalisisnya 

dengan teori dan Fatwa DSN MUI No.34 dan No.35 tentang Letter Of 

Credit Impor-Ekspor Syariah. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya. Dengan pertimbangan bahwa merupakan bank 

yang telah melakukan transaksi letter of credit dengan menggunakan 

akad wakalah bil ujrah dan qardh.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang diperoleh adalah dari observasi di bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya melalui wawancara terkait 

dengan pelaksanaan Letter Of Credit Syariah. Lalu hasil 

wawancara tersebut menjadi pemikiran peneliti yang akan 

digabungkan dengan teori-teori dari buku-buku. Buku-buku yang 

digunakan antara lain : Letter Of Credit karya Amir, Letter Of 
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Credit karya Warsidi, Tinjauan yuridis Letter Of Credit dan kredit 

sindikasi karya Adrian Sutedi, Bank dan Lembaga Keuangan 

bukan bank karya Ade Arthesa dan masih banyak lagi. 

b.  Sumber Data 

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui 

wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung 

dari subyek penelitian. Dalam konteks ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

dengan melakukan wawancara dan observasi kepada karyawan 

yang mempunyai kapasitas dalam hal pelaksana Letter Of Credit 

syari’ah. Dan yang menjadi Objeknya adalah transaksi letter of 

credit di bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

5. Teknik  Pengumpulan Data 

a. Interview (Wawancara) 

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling 

banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif 

wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang 

beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan 

konteks.
29

Sebagai tindaklanjut dari pengamatan, peneliti juga 

melakukan serangkaian wawancara dengan pihak  Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya. Peneliti mengadakan wawancara 

dengan karyawan khususnya pihak yang dianggap berkompeten 
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atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan Letter Of Credit 

impor-ekspor syari‟ah. Adapun model wawancaranya dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada karyawan 

Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. Wawancara yang 

peneliti lakukan adalah: 

1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur 

spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan 

sebelumnya. 

2) Dalam bentuk wawancara terstruktur yaitu menggunakan 

lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah 

yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang 

operasionalisasi Letter Of Credit impor-ekspor syariah, dan 

penetapan ujrahnya. 

b. Dokumentasi 

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh 

dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun 

dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti 

dokumen, foto dan bahan statistic mengenai Letter Of Credit 

syariah yang perlu mendapatkan perhatian selayaknya.
30

 

6. Analisis Data 

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah 

mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan 
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sistematis.Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara 

serta mengedit jawaban.Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang 

terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan 

dalam tulisan. 

a Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan/ kelompok kata. 

b Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah. 

c Analiting, yaitu proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Data 

yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori 

dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait 

dengan praktik Gaduh sapi tersebut.
31

 

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis 

untuk menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif. 

Metode Deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari 

suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat 
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yang bersifat khusus.
32

Dalam hal ini penulis berusaha untuk 

mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu 

menganalisanya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fiqh, 

kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan 

Letter Of Credit yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus yaitu apakah Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional tentang Letter Of 

Credit Ekspor-Impor Syariah. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas),
33

 Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) 

dapat diadakan pengecekan dengan teknik (1) pengamatan yang tekun, 

dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan 

ini dilaksanakan peneliti dengan cara : (a) mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol yang ada hubungannya dengan pelaksanaan akad 

                                                           
32

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif , (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2013), 47.  
33

Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 344.  



 

 

wakalah bil ujrah dan qardh serta penerapan ujrah di bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya, kemudian (b) menelaahnya secara rinci 

sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan 

cara biasa.   

Teknik Triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu 

dengan membandingkanya dengan data yang diperoleh dari sumber 

lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang 

berlainan, dan sering dengan menggunakan metode berlainan
34

. Ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
35

 

Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti 

dengan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan 

perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, orang 
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pemerintahan (e) membandingkan hasil wawancara dengan ini suatu 

dokumen yang berkaitan.  

1. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud di sini adalah runtutan persoalan yang 

dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan 

skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari 

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan 

skripsi maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab 

yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub tersendiri. Dengan demikian 

terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga 

nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut 

adalah:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan, berisi tentang latar 

belakang masalah, untuk mendeskripsikan problem akademik 

yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian 

dilanjutkan dengan penegasan istilah yang berfungsi untuk 

menjelaskan istilah-istilah yang sekiranya perlu penjelasan lebih 

dalam. kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat 

penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti 

dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian 

dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan 



 

 

dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik 

yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya 

adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini 

terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : FATWA DSN MUI NO. 34 DAN NO. 35 TENTANG                

      LETTER OF CREDIT EKSPOR-IMPOR SYARI’AH.       

Bab ini merupakan berisi landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisa  implementasi fatwa letter of credit di Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surbaya. Pada bab ini penulis 

mengkaji secara normatif yang meliputi Fatwa DSN-MUI 

tentang letter of credit Ekspor-Impor syariah, wakâlah bil ujrah 

dalam fiqih, qardh dalam fiqih, serta penetapan ujrahnya, 

Pengertian letter of credit, pihak-pihak yang terkait dengan 

letter of credit, jenis-jenis letter of credit, dokumen-dokumen 

letter of credit. Pembahasan mengenai hal ini, dimaksudkan 

untuk mengetahui implementasi fatwa letter of credit sehingga 

bisa digunakan sebagai bekal melihat realita di lapangan terkait 

praktek implementasi letter of credit di bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya. 



 

 

BAB III  :  PRAKTIK LETTER OF CREDIT EKSPOR-IMPOR  

        SYARIAH DI BANK MUAMALAT CABANG          

        SUNGKONO SURABAYA. 

Bab ini berisi data tentang implementasi fatwa DSN-MUI 

No. 34 dan No. 35 tentang letter of credit impor-ekspor syariah 

di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya yang meliputi 

profil lokasi penelitian yaitu Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya seperti Sejarah berdiri bank Muamalat 

Cabang Sungkono, Letak Geografis Bank Mumalat Cabang 

Sungkono, Visi Misi bank Muamalat Cabang Sungkono, 

Struktur organisasi di bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya, produk produk jasa di bank Muamalat Cabang 

Sungkono, Prosedur pembiayaan letter of credit syariah di 

bank Muamalat Cabang Sungkono, Praktek akad wakalah bil 

ujrah dalam transaksi letter of credit di bank Muamalat 

Cabang Sungkono, Praktek akad wakalah bil ujrah dan qardh 

serta penetapan ujrah dalam transaksi letter of credit di bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

BAB IV : IMPLEMENTASI FATWA LETTER OF CREDIT 

EKSPOR-IMPOR SYARI’AH PADA BANK MUAMALAT 

CABANG SUNGKONO SURABAYA 



 

 

  Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini 

yang meliputi : Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional 

No. 34 dan No. 35  dalam praktek letter of credit di bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya terhadap akad wakalah 

bil ujrah dan akad qardh serta penetapan ujrahnya.  

BAB V  :   PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang 

merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran-kritik yang 

dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yang mana kesemuanya 

sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan praktik 

letter of credit di bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

  



 

 

BAB II 

FATWA DSN-MUI NO. 34 DAN NO. 35 TENTANG LETTER OF CREDIT 

IMPOR-EKSPOR SYARI’AH 

A. Fatwa DSN-MUI Tentang Letter Of Credit Impor-Ekspor Syari’ah 

Lahirnya Fatwa DSN MUI tentang letter of credit merupakan 

sebuah jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat yang 

melakukan transaksi letter of credit di perbankan konvensional. Dalam hal 

ini merupakan jalan bagi pelaku letter of credit muslim agar tidak 

mendapat jeratan hukum islam karena adanya praktek riba dalam 

penentuan biaya pelaksanaan letter of credit karena kurang transparan dan 

adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas 

pinjaman bagi importir yang tidak  mempunyai dana yang cukup di bank 

ataupun sebagainya yang mencegah halalnya suatu transaksi.
36

 

Letter of credit Impor syariah menurut Dewan Syariah Nasional 

yang tertera dalam kitab Fatwa MUI Nomor 34 yaitu surat pernyataan 

akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk 

kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai 

dengan prinsip syariah. Letter of credit Ekspor  syariah menurut Dewan 

Syariah Nasional yang tertera dalam kitab Fatwa MUI Nomor 35 yaitu 

surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh 

bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan 

persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
37
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Pada tanggal 7 Rajab 1423 H bertepatan dengan 14 September 

2002 M Dewan Syariah Nasional memutuskan fatwa tentang letter of 

credit Impor dan Ekspor  syariah. Agar letter of credit diterbitkan dengan 

prinsip syariah maka DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang letter of 

credit dengan berlandaskan hukum islam yang meliputi : 

1. Surat Al-Quran, Firman Allah Q.S an-Nisâ (4) : 29
38

 

               . . . .    

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, 

kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara 

kalian...                                                                                    

2. Hadist-hadist Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa 

prinsip bermu‟amalah, antara lain :  

ه أْجره   ْ  م اْستأْجر أجْيرا فْليْعل

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya”.(Hadist riwayat „Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah 

dan Abu Sa‟id al-Khudri).
39
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3. Kaidah Fiqih: 

ها ْ يدّل دلْيل على تْحرْي عاما ْاإباح إاّ أ  اأْصل في اْل
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.40
    

Dengan memperhatikan berbagai pendapat tentang keharaman konsep 

bunga karena mengandung riba dan juga letter of credit yang berbasis 

konvensional. Maka DSN MUI memberikan solusi akad yang seharusnya 

diterapkan dalam letter of credit. Letter of credit Impor yaitu 

menggunakan akad : Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Murâbahah, 

Salam/Istishna’, Mudhârabah, Musyârakah dan Hâwalah. Letter of credit 

ekspor yaitu mengunakan akad : Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Mudhârabah, 

Musyârakah, dan Al-Ba’i.41
 

B. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Qardh Di Letter Of Credit 

Impor dan ekspor Syari’ah.  

Letter of credit Impor Syari‟ah dalam pelaksanaannya 

menggunakan akad-akad : Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, 

Salam/Istishna’, Mudharabah, Musyarakah dan hawalah. Akad untuk 

letter of credit Impor yang sesuai dengan syariah dengan menggunakan 

akad wakalah bil Ujrah. 

1. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 
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b. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor. 

c. Importir dan Bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.  

d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk prosentase. 

e. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk 

pelunasan pembayaran barang impor.
42

 

Operasionalisasi akad wakalah bil ujrah dan qardh impor syariah 

                        4 & 5 & 8                              7    
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Gambar 2.1 

 Skema akad wakalah bil ujrah dan Qardh Impor Syari’ah 

   Keterangan pada gambar 2.1 :  

1. Negosiasi harga jual beli 
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2. Pembeli (importir) tidak memiliki dana cukup untuk 

pembayaran harga barang yang di impor. 

3. Pembeli (importir) mengajukan letter of credit. 

4. Bank memeriksa pengajuan letter of credit pembeli 

(importir), apabila bank setuju pembeli wajib setor jaminan. 

5. Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah 

harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal bukan presentase. 

6. Penjual mengirim barang kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada advising bank. 

7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, 

sebagai bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan 

kepada issuing bank. 

8. Bank penerbit (Issuing bank) memberikan dana talangan 

(Qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran 

barang impor.
43

 

Letter of credit Ekspor syariah dalam pelaksanaannya 

menggunakan akad-akad : Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudaharabah, 

Musyarakah, dan Al-Ba’i. Akad untuk Letter of credit  ekspor syariah 

yang sesuai dengan syariah dapat berupa: 

1. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 
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a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. 

b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank 

penerbit letter of credit (issuing bank). 

c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah 

eskportir sebesar harga barang ekspor. 

d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. 

e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai 

kesepakatan dalam akad. 

f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak 

dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq).
44
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Gambar 2.2 

Skema akad wakalah bil ujrah dan Qardh Ekspor Syari’ah 

Keterangan pada gambar 2.2 :  
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1. Negosiasi harga jual beli. 

2. Pembeli (Importir) mengajukan letter of credit. 

3. Bank memeriksa pegajuan letter of credit pembeli, apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

4. Letter of credit ditujukan kepada bank penerus, bank penerus 

meneruskan letter of credit kepenjual (eksportir). 

5. Penjual mengirim barang kemudian menyerahkan dokumen-

dokumen pengiriman barang kepada bank penerus (Advising 

bank). 

6. Bank penerus (Advising bank) melakukan pengurusan dokumen-

dokumen ekspor. 

7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit 

letter of credit (Issuing bank). 

8. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada penjual 

(eksportir) sebesar harga barang ekspor. Besar ujrah harus 

disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan 

dalam bentuk prosentase. Pembayaran ujrah dapat diambil dari 

dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. Antara akad 

wakalah bil ujrah dan qardh, tidak boleh adanya keterkaitan. 

C. Pengertian Letter Of Credit 

  Letter of credit adalah suatu instrumen perbankan yang sangat 

penting khususnya dalam perdagangan ekspor impor (transaksi perdagangan 

luar negeri yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian 



 

 

utang piutang). Pengertian letter of credit yang dapat kita temui yaitu letter 

of credit atau surat kredit berdokumen adalah salah satu jasa bank yang 

diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-

impor) termasuk barang dalam negeri
45

  

surat itu menyatakan bahwa eksportir  penerima letter of credit diberi hak 

oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) 

atas importir yang bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam 

surat itu.
46

 Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau 

menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua 

syarat yang tercantum di dalam surat itu. Penyelesaian transaksi letter of 

credit sangat tergantung pada jenis letter of credit nya. 

Dasar pengaturan transaksi perdagangan internasional dengan 

menggunakan letter of credit adalah Uniform Custom and Practice for 

Documentary Credits (UCP-DC 600). UCP-DC 600 adalah dasar hukum 

pengaturan pembayaran menggunakan letter of credit atau seperangkat 

aturan yang berlaku untuk kredit berdokumen. UCP-DC 600 mulai berlaku 

tanggal 1 Juli 2007.  UCP-DC dibuat agar para pihak dapat merasa aman 

dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan fasilitas letter of credit,  

Dalam UCP-DC 600 tersebut tidak hanya mengatur mengenai aturan-

aturan baku dan mekanisme pelaksanaan letter of credit, akan tetapi juga 

mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang 

mungkin saja terjadi karena kesengajaan atau kelalaian para pihaknya. 
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Dalam hal ini aturan baku yang berbentuk UCP-DC 600 ini merupakan 

salah satu bentuk perangkat perlindungan hukum yang dibuat oleh 

pemerintah untuk mengakomodir kepentingan para pihak, disamping 

perangkat perangkat hukum lain yang dibuat agar menjamin keamanan 

dalam bertransaksi dengan menggunakan fasilitas letter of credit. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.3  

Prosedur pembukaan Letter Of Credit 

Keterangan pada gambar 2.3 : 

1. Pembeli dan penjual menandatangani kontrak jual beli dengan 

mencantumkan syarat pembayaran melalui pembukaan letter of 

credit berdokumen. 
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2. Pembeli meminta bank-nya yaitu Isuuing Bank untuk 

menerbitkan letter of credit berdokumen untuk penjual 

(Beneficiary). 

3. Issuing Bank membuka letter of credit dan minta kepada bank 

korespondennya (Advising Bank) lazimnya di negara penjual 

untuk memberikan konfirmasi. 

4. Advising Bank memberitahukan kepada penjual bahwa letter of 

credit sudah dibuka untuknya. 

5. Segera setelah penjual menerima letter of credit tersebut dan 

ternyata sesuai dengan syarat kontrak jual-beli dan penjual 

sanggup memenuhi persyaratan letter of credit yang tercantum, 

maka penjual sudah dapat menyiapkan pengapalan barang. 

6. Penjual menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada bank 

dimana kredit itu tersedia. 

7. Bank yang ditunjuk memeriksa dokumen tersebut dan 

mencocokkannya dengan dokumen yang diisyaratkan dalam 

kredit itu. Jika dokumen itu cocok, maka bank itu akan 

melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disebut 

dalam kredit itu. 

8. Bank yang menerima dokumen itu lalu meneruskannya kepada 

bank yang membuka letter of credit. 

9. Issuing bank memeriksa lagi dokumen itu, dan sekiranya cocok 

dengan dokumen yang disyaratkan dalam letter of credit maka 



 

 

bank yang telah melunasi, menegosiasi dokumen seperti 

Confirming bank atau bank lain bersama sebelumnya di antara 

mereka. 

10. Bila dokumen itu telah diperiksa oleh Issuing bank dan ternyata 

cocok dengan persyaratan letter of credit maka dokumen itu 

diteruskan kepada pembeli. 

11. Issuing bank lantas memperoleh pelunasan dari pembeli sesuai 

ketentuan yang disepakati pembeli. 

12. Pembeli meneruskan dokumen pengangkutan kepada kantor 

pelayanan setempat atau agen pengangkut yang akan 

melakukan penyerahan barang kepada pembeli. 
47

 

D. Pihak-pihak yang terkait dalam Letter Of Credit 

1. Applicant atau opener  (Pembeli) yaitu importir yang meminta bantuan 

bank devisanya untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual 

atau eksportir. 

2. Beneficiary (seller/Penjual) adalah pihak yang berhak menerima 

pembayaran atas sebuah Letter Of Credit, dalam hal ini adalah penjual 

(seller).
48

 

3. Issuing bank atau opening bank (Bank pembuka) yaitu bank devisa 

yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu letter of 

credit untuk keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan 

jaminan kepada eksportir. 
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4. Advising bank (Bank Penerus) adalah bank yang menerima letter of 

credit sekaligus menyampaikannya kepada pihak penerima letter of 

credit (Seller).
49

 

5. Confirming bank (Bank yang menjamin pembayaran) adalah bank 

kedua, biasanya bertindak sebagai bank yang akan melakukan 

pembayaran apabila importer atau opening bank tidak membayar 

beneficiary. 

6. Paying bank (Bank Pembayar) adalah bank yang namanya tertera 

dalam L/C sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada 

beneficiary. 

7. Negotiating bank (Bank yang menegosiasi) adalah bank yang 

menyetujui untuk membeli wesel (draft) dari beneficiary, dan namanya 

tidak tertulis dalam letter of credit.
50

 

E. Jenis-jenis Letter Of Credit 

Penyelesaian transaksi antara eksportir dan importir dalam letter of 

credit sangat tergantung dari jenis letter of credit nya, adapun jenis-jenis 

letter Of Credit antara lain: 

1. Revocable letter of credit, yaitu letter of credit yang setiap saat dapat 

dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (opening 

bank) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
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2. Irrevocable letter of credit, yaitu letter of credit yang tidak dapat 

dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang 

terlibat.
51

 

3. Sight letter of credit , yaitu letter of credit yang syarat 

pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir 

kepada advising bank.  

4. Usance letter of credit, merupakan letter of credit yang 

pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, 

misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah 

penunjukkan dokumen. 

5. Restricted letter of credit, yaitu letter of credit yang pembayarannya 

atau penerusan letter of credit hanya batas kepada bank-bank tertentu 

yang namanya tercantum dalam letter of credit. 

6. Unrestricted letter of credit ,yaitu letter of credit  yang 

membebaskan negosiasi dokumen di bank mana pun. 

7. Red Clause letter of credit, yaitu letter of credit di mana bank 

pembuka letter of credit memberi kuasa kepada bank pembayar 

untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu 

atau seluruh nilai letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan 

dokumen. 
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8. Transferable letter of credit, merupakan letter of credit yang 

memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau 

seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. 

9. Revolving letter of credit, yaitu letter of credit yang penggunaannya 

dapat dilakukan secara berulang-ulang. 

10. Back to Back letter of credit adalah jenis letter of credit yang 

memberikan hak ke penerima letter of credit untuk membuka letter 

of credit kembali dengan menjaminkan letter of credit yang 

diterimanya. Umumnya cara ini digunakan untuk perdagangan yang 

melibatkan tiga pihak. 

11. Standby letter of credit adalah jenis letter of credit yang bersifat 

jaminan atau bank garansi yang dikeluarkan oleh pihak di negara 

asing untuk menjamin pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan 

lokal.
52

 

F. Dokumen-dokumen Letter Of Cedit 

1. Bill Of Lading (B/L) atau sering disebut konosemen yang 

mempunyai fungsi yaitu: sebagai bukti tanda pengiriman, sebagai 

bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, sebagai bukti 

pemilikan atau dokumen pemilikan barang. 

2. Draft (Wesel),yaitu perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk 

tertulis yang ditujukan oleh seseorang yang menariknya dan 

                                                           
52

Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 144-145.  



 

 

mengharuskan orang yang dilamatkan atau si tertarik untuk 

membayar pada saat diminta. 

3. Faktur (invoice) merupakan daftar perincian harga dari barang-

barang yang dikeluarkan oleh penjual atas suatu transaksi sebagai 

tanda bukti transaksi dan dapat juga dijadikan sebagai alat tagihan. 

4. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung dan 

mengganti terhadap kerugian yang akan dialami para eksportir 

apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barangnya. 

5. Daftar pengepakan (packing list) merupakan daftar uraian barang-

barang yang dimasukkan dalam peti. 

6. Certificate of origin merupakan surat keterangan asal barang yang 

diekspor. 

7. Certificate of inspektion merupakan surat keterangan pemeriksaan 

tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surfeyor.
53

   

G. Wakâlah Dalam Fiqih 

1. Pengertian Wakâlah 

Wakâlah atau Wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau 

pemberian mandat.
54

 Menurut istilah Wakâlah adalah penyerahan dari 

seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini 

pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa wewenang 

yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah 
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dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan 

tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama 

(pemberi kuasa).
55

 

2. Dasar Hukum Wakâlah : Surat Al-Quran, Firman Allah Q.S Al-

Maidah (5) : 2.
56

 

                      
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.(Q.S. Al-Maidah : 5) 
 

3. Rukun Wakâlah 

a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang 

mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya 

dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan 

bukan pemilik atau pengampu, al-wakalah tersebut batal.  

b. Wakil (yang mewakili), syaratnya : Tidak cacat hukum, Mampu 

mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya dan Merupakan 

orang yang diberi amanat. 
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c. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya : Diketahui 

dengan jelas oleh orang yang mewakili, Tidak bertentangan dengan 

syari‟ah islam dan Dapat diwakilkan menurut syari‟ah islam.57
 

d. Sighat, yaitu lafadz mewakilkan, sighat diucapkan dari yang 

berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan 

wakil menerimanya. 

4. Wakâlah dalam Perbankan 

Wakâlah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan Letter Of Credit.
58

 Dalam 

Fatwa DSN-MUI wakâlah tertuang dalam Fatwa No : 10/DSN-

MUI/IV/2000 yang ditetapkan tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 

2000. Adapun pertimbangan DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang 

wakâlah bil ujrah adalah untuk memberikan salah satu pelayanan jasa 

perbankan syariah kepada nasabah, karena banyak pihak yang belum 

bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya sendiri maka perlu 

diwakilkan oleh pihak lain untuk melakukannya. Agar mencapai 

kehalalannya maka pernyataan ijâb qabul harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad), wakâlah yang disertai dengan imbalan bersifat 

mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Apabila salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
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antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Basyarnas 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
59

 

H. Qardh Dalam Fiqih 

1. Pengertian Qardh 

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih, atau dengan perjanjian akan dikembalikan atau akan 

membayar yang sama dengan hutangnya tersebut, yang didasarkan atas 

asas saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam fiqih muamalah, 

harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut Al-Qardh, 

karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan 

hutang.
60

 

secara bahasa, al-qardh adalah kata turunan dari qaradha, ia 

berarti al-qath’ (bagian), artinya bagian dari harta milik yang 

dipinjamkan, dan al-salaf (terdahulu). Secara istilah ia adalah 

pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan 

demikian dalam qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai 

pengembalian.
61

 

Menurut Muhammad Maslwhudin, Qardh merupakan suatu 

jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini 
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meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama 

dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai 

yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan 

keras. 
62

 Al-Qardh adalah pinjaman kebajikan atau tidak dikenakan 

biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya) atau pinjaman 

tanpa laba. Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikan 

dana pinjaman pada waktunya, ia diberikan kelonggaran waktu 

pembayaran. Kemudian, jika si peminjam benar-benar tidak bisa 

mengembalikannya sebab terjadi force major atau suatu keadaan yang 

memaksa, yakni keadaan di mana debitur (peminjam) terhalang untuk 

melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak 

terduga pada saat dibuatnya kontrak, si pemberi pinjaman harus 

menganggapnya sebagai sedekah.
63

  

Al-Qardh termasuk dana tabarru’ yaitu segala macam 

perjanjian yang terjadi di dalamnya menyangkut not-profit transaction 

(transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi 

bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad Tabarru’ dilakukan 

dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. 

Dalam akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak 

berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan 

akad ini adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun 
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demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada 

counter-partnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya 

untuk dapat melakukan akad tersebut. Tapi tidak boleh sedikitpun 

mengambil laba dari transaksi itu.
64

 

2. Dasar hukum qardh : Firman Allah Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah (1) 

245.
65

 

                     

 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran 

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah 

kamu dikembalikan”(Q.S Al-Baqarah : 245). 

3. Rukun Qardh 

a. Sighah atau Ijab qabul adalah pernyataan persetujuan yang 

dituangkan dalam akad perjanjian.
66

 

b. Muqridh (Pemilik barang), adalah pemberi pinjaman, pihak yang 

memberikan piutang atau pinjaman kepada pihak lain dalam akad 

al-qardh. 
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c. Muqtaridh (Yang mendapat barang atau pinjaman), adalah orang 

yang mendapatkan pinjaman hutang dari muqridh. 

d. Qardh (barang yang dipinjamkan) adalah adanya barang yang akan 

dipinjamkan kepada muqridh. Barang atau Objek, yaitu barang 

yang dipinjamkan harus berwujud, dan barang itu tidak termasuk 

kategori yang diharamkan.
67

 

4. Qardh dalam perbankan 

Dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, al-qardh 

diartikan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang 

telah disepakati.
68

   

Dalam DSN MUI akad Al-Qardh tertuang dalam Fatwa 

No.19/DSN-MUI/IV/2001, dalam Fatwa Al-Qardh adalah suatu akad 

pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 

mengambalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang 

telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Biaya dalam pengurusan 

administrasi al-qardh dibebankan pada nasabah, nasabah juga dapat 

memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama 

tidak diperjanjikan dalam akad. Apabila nasabah tidak dapat 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah 

disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuan nasabah, LKS 

dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write 
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off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Dasar yang digunakan DSN MUI 

untuk menetapkan qardh adalah fatwa DSN MUI Nomor : 19/DSN-

MUI/IV/2001. 

  



 

 

BAB III 

PRAKTIK LETTER OF CREDIT IMPOR-EKSPOR SYARIAH DI BANK 

MUAMALAT CABANG SUNGKONO SURABAYA 

A. Profil Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 24 

Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai 

kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan 

dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-

Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Pendirian Bank 

Muamalat juga menerima dukungan masyarakat.
69

 

Terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 

84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. 

Selanjutnya, pada acara silaturahmi peingatan pendirian tersebut di 

Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa 

Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.
70

   

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah 

didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank 

Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan 

sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan 
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beragam jasa maupun produk ydang terus dikembangkan. Pada akhir 

tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. 

Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segme 

korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, 

rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan 

mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, 

yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.
71

  

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat 

mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh 

Islamic Development Bank (ICB) secara resmi menjadi salah satu 

pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu 

antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh 

tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun 

waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari 

rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, 

ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha 

yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah 

secara murni.
72

  

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 

2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di 
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Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 

4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, 

serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-

satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu 

Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah 

di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia 

Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat 

diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.
73

  

Sebagai Bank pertama murni syariah, Bank Muamalat 

berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak 

hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel 

bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut 

diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan 

internasional serta msyarakat luas melalui lebih dari 70 award 

bergengsi yang  diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. 

Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in 

Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai 

Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global 

Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in 

Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong). 
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Dan pada tanggal 18 Desember 2008 Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk Cabang Sungkono Surabaya didirikan. Pendirian 

Cabang ini bertujuan untuk pengembangan jaringan Bank Muamalat di 

Surbaya. Perkembangan Bank Muamalat Cabang Darmo yang berdiri 

di Surabaya pada November 1994 mempunyai ekspektasi yang sangat 

baik, sehingga para direksi memutuskan untuk memperluas jaringan 

dengan mendirikan Bank Muamalat Sungkono No. 107 Surabaya. 

Cabang Darmo maupun Cabang Sungkono menangani nasabah retail 

(transaksi nominal kecil). Seiring dengan eksistensinya yang bagus 

pada tahun 2013 Cabang Darmo memiliki jumlah nasabah sekitar 95% 

nasabah retail, sedangkan cabang Sungkono lebih banyak melayani 

transaksi nasabah korporasi dengan nominal transaksi yang besar yaitu 

di atas 25 Miliar. Perbedaan perkembangan ini, menjadikan para 

direksi memutuskan pada tahun 2014 untuk memisahkan pelayanan 

nasabah, yakni Cabang Darmo dikhususkan untuk menangani nasabah 

retail, sedangkan Cabang Sungkono dipilih untuk melayani nasabah 

korporasi karena lokasinya yang strategis dengan masyarakat sekitar 

yang memiliki bisnis usaha korporasi.
74

   

2. Letak Geografis Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

          Bank Muamalat Cabang Sungkono terletak di Jalan Mayjend 

Sungkono No. 107 Surabaya. Kantor Cabang ini merupakan kantor 

Cabang yang melayani nasabah corporate (Korporasi) atau transaksi di 
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atas Rp. 25 Miliar. Cabang Bank Muamalat di Surabaya selain di Jalan 

Mayjend Sungkono juga terdapat di Jalan Raya Darmo No. 81 dan 

Jalan KH.Mas Mansyur No. 147. Kedua cabang ini melayani nasabah 

SME (Small Medium Enterprise) atau transaksi skala kecil menengah.  

3. Tujuan berdirinya Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan 

bermuamalat menurut ketentuan syariat islam serta situasi dan kondisi 

di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun 

politik. 

Berikut merupakan tujuan umum bank Muamalat Indonesia adalah: 

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

indonesia sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial 

ekonomi, sebagai akibat dari praktek-praktek kegiatan ekonomi 

yang tidak islami. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 

terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini 

partisipasi masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih 

kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga 

bank. 

c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat 

berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan 



 

 

ekonomi rakyat, dengan antara lain memperluas jaringan 

perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil. 

d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara 

ekonomi berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

Selain mempunyai tujuan umum, Bank Muamalat Indonesia 

juga memiliki tujuan  khusus sebagai berikut : 

a. Memberikan kesempatan pada orang-orang islam khususnya dan 

tidak menutup peluang bagi selain yang beragama islam untuk 

berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya 

kebersamaan, keadilan, dan pemerataan pendapatan. 

b. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-

orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk 

mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan 

memiliki prospek bisnis yang cerah. 

c. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil 

maupun besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan 

barang-barang modal bahan baku. 

d. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna 

membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan 

memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara 

yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang 

dibina Bank Islam. 



 

 

e. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit 

investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi 

hasil al-Murabahah.
75

 

4. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

a. Visi : “Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar 

spiritual, dan dikagumi di pasar modal.” 

b. Misi : “Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 

keunggulan manajemen dan oriental investasi yang inovatif untuk 

memaksimalkan nilai kepada stakeholder.
76

 

5. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 
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Keterangan pada gambar 3.1 adalah Job Description Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya yang terdiri dari : 

1. Bussines Manager  

Tugas Bussines Manager adalah mensupervisi, 

mengkoordinasi, dan memonitor serta mengarahkan seluruh 

kegiatan operasional cabang, pemasaran, dan pengembangan 

cabang guna menjami tercapainya target anggaran cabang baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. 

2. Operation Manager  

Tugas Operation Manager adalah bertanggung jawab 

terhadap kelancaran rutinitas operasional cabang yang terkait 

dengan layanan yang diberikan oleh Teller kepada non nasabah 

maupun nasabah, baik yang datang secara langsung maupun 

melalui telepon. Bertanggung jawab terhadap kelancaran rutinitas 

administrasi dan operasional cabang yang terkait dengan aktivitas 

back office, branch office, operasional pembiayaan, termasuk 

diantaranya pendokumentasian, melakukan analisis dan penyajian 

laporan-laporan pendukung Operating manager membawahi 

fungsi financing operational. 

3. Operasional Financing 

Tugas Operational Financing yaitu melakukan pembkuan 

pembiayaan yang meliputi dropping, angsuran, dan pelunasan 



 

 

pembiayaan nasabah untuk memastikan hak dan kewajiban 

nasabah telah dialankan tepat waktu dan tepat jumlah. 

4. Marketing Financing 

Tugas Marketing Financing yaitu memperkenalkan, 

menjelaskan dan menawarkan produk pembiayaan Bank 

Muamalat, mengenai keuntungan dan keistimewaannya serta 

persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun 

nasabah, baik secara langsung maupun melalui telepon untuk 

memastikan calon nasabah mengerti tentang produk pembiayaan 

secara prosedur pengajuan permohonannya. 

5. Assistant Marketing 

Tugas Assistant Marketing yaitu membantu tugas 

Marketing Financing. 

6. Marketing Funding 

Tugas Marketing Funding yaitu memperkenalkan, 

menjelaskan dan menawarkan produk penanaman dana di Bank 

Muamalat Indonesia, mengenai keuntungan dan keistimewaannya 

serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah 

maupun nasabah, baik secara langsung maupun melalui telepon 

untuk memastikan calon nasabah mengerti tentang produk tersebut 

dan prosedur pengajuan permohonannya. 

 

 



 

 

7. Customer Service 

Tugas Customer Service yaitu memberikan informasi 

kepada nasabah mengenai produk dan layanan Bank Muamalat 

Indonesia serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh nasabah terkait dengan produk dan layanan Bank 

Muamalat Indonesia. 

8. BPC (Bill Processing Center) 

Tugas BPC (Bill Processing Center) yaitu menangani 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah terkait dengan pembukaan 

BG (Bank Garansi) serta melakukan pengawasan terhadap 

pembukaan BG (bank Garansi). 

9. Back Office 

Tugas Back Office yaitu mengelola pelaksanaan kliring 

yang meliputi transfer kliring masuk/keluar kliring, berikut 

pembuatan /pengisian formulir kliring, ikut dalam proses kliring di 

Bank Indonesia bersama bank-bank peserta kliring lainya untuk 

memastikan bahwa lalu lintas pembayaran giral antar bank berjalan 

lancar, efektif serta sesuai prosedur prusahaan dan prosedur Bank 

Indonesia yang berlaku.  

10. Teller 

Tugas Teller yaitu melayani transaksi tunai maupun non 

tunai, dalam mata uang rupiah maupun valas. 

11. Financing Support Unit 



 

 

Tugas Financing Support Unit yaitu melaksanakan 

pembukuan pembiayaan yang meliputi dropping, angsuran, 

pelunasan pembiayaan nasabah untuk memastikan hak dan 

kewajiban nasabah telah dijalankan tepat waktu dan tepat jumlah. 

12. Legal 

Tugas Legal yaitu melakukan analisis ditinjau dari aspek 

hukum berupa analisis yuridis dan opini legal atas nasabah dan 

calon nasabah, termasuk analisis dokumen pembukaan rekening 

giro guna menjamin aspek legalitas nasabah dan tindakan hukum 

yang akan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan memnuhi 

ketentuan hukum yang berlaku. 

13. Data Control 

Tugas Data Control yaitu :  

a. Memastikan bahwa kegiatan operasional bagian-bagian terkait 

telah dilakukan sesuai dengan standart Operasional Prosedur 

serta intruksi intern yang telah ditetapkan sehingga dapat 

dihasilkan informasi yang akurat tentang kondisi Bank. 

b. Sebagai “Financial management” di cabang yang meliputi 

“Operational quality assurance, cost control and 

reconcilliation monitoring”. 

c. Menjalankan tugasnya sesuai dengan job description.
77
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6. Produk produk Jasa di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

a. Produk Jasa (Service product) 

1). Wakalah 

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian 

mandat. Secara teknis perbankan wakalah adalah akad pemberian 

wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi 

mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan 

urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak 

dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang 

memberikan kuasa. 

2). Kafalah  

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh 

penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi 

kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam 

pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan taggung jawab 

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab 

orang lain sebagai penjamin. 

3). Hawalah 

Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang 

berhutang kepada orang lain yang wajib menangungnya. Dalam 

pengertian lain merupakan pemindahan beban hutang dari muhil 

(orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal „alaihi atau 

orang yang berkewajiban membayar hutang. 



 

 

 

4). Rahn 

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang 

ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang 

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh 

atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah kaminan 

hutang atau gadai. 

5). Qardh 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat di tagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, 

qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang 

dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan 

dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat 

konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu 

tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada 

tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara 

angsuran atau sekaligus. 

7. Produk jasa Layanan (Service) 

a. ATM 

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah 

melakukan penarikan dana tunai, pemindah bukuan antar rekening, 

pemeriksaan saldo, pembayaran zakat-infaq-shadaqah (hanya pada 



 

 

ATM Mualamat) dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai kartu 

muamalat dapat di akses di lebih dari 8.888 jaringan ATM 

BCA/PRIMA dan ATM bersama yang bebas biaya penarikan tunai. 

Kartu muamalat dapat juga dipakai untuk bertransaksi di lebih dari 

18.000 merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan 

BCA/PRIMA , saat ini sudah dapat dilakukan transfer antar bank. 

b. Sala Muamalat 

Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call centre 

melalui (+ 6221) 251 1616, 0807 1 6826 2528 (Muamalat) atau 

0807 11 74273 (Share) yang memberikan kemudahan kepada para 

nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk 

memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi 

transaksi, transfer antar rekening serta mengubah PIN. 

c. Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) 

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, 

baik ke lembaga pengelola ZIS PT. Bank Mualamat  maupun 

lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan PT. Bank 

Muamalat tbk melalui phone banking dan ATM Muamalat di 

seluruh cabang  PT. Muamalat Indonesia, Tbk. 

 

 

 



 

 

d. Jasa-jasa lain 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk juga menyediakan jasa-

jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, 

collection, standing instruction, bank draft dan rekening bank.
78

 

B. Prosedur Pembiayaan Letter Of Credit syariah impor-ekspor di Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

Proses pembukaan letter of credit dimulai dengan tanda tangan 

kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak 

penjualan tersebut pembeli memohon kepada bank penerbit untuk 

menerbitkan letter of credit kepada penjual sebagai alat pembayaran 

untuk membayar barang yang akan diekspor oleh penjual kepada 

pembeli. Bank menyediakan beberapa formulir dimana pembeli harus 

mengisi melengkapi dan menandatanganinya. Formulir tersebut antara 

lain berisi permohonan dari pembeli kepada bank untuk membuka 

suatu letter of credit untuk kepentingan penjual. Salah satu formulir 

yang berhubungan dengan pembukaan tersebut, yang biasanya disebut 

syarat-syarat umum untuk pembukaan letter of credit, antara lain 

memuat berbagai persyaratan, antara lain adanya janji dari pembeli 

untuk membayar kembali kepada bank bila mana bank melakukan 

pembayaran lebih dahulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan.  

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode 

untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan 
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kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang 

objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek 

pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak 

yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya 

sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.
79

 

Adapun prosedur pembiayaan transaksi perdagangan ekspor-

impor melalui Letter Of Credit pada Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Pemohon : nasabah harus memiliki line fasilitas terlebih dahulu di 

Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya sebelum mengajukan 

pembiayaan. 

2. Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang 

diajukan oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan 

observasi langsung. Yang dilengkapi dengan data-data pada 

persyaratan sebagai alat analisis. 

3. Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh 

pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan 

keputusan atas proposal yang diajukan yaitu : 

a. Legalitas pribadi/usaha : Nasabah melengkapi 

permohonannya dengan surat izin usaha, NPWP, riwayat 

badan usaha atau data-data manajemen. 
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b. Laporan keuangan : mencakup neraca, laporan rugi laba dan 

arus kas. 

c. Data Jaminan : bila dipandang perlu nasabah dapat 

menyertakan data atau akta dari aktiva yang akan dijaminkan. 

d. Proyeksi cash flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank 

sebagai dasar pula untuk menentukan besarnya nisbah dan 

juga prospek dari usaha tersebut. 

Bila data-data diatas telah terpenuhi oleh nasabah, maka 

pejabat bank dapat melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan 

rujukan untuk menentukan keputusan. 

4. Analisis awal pihak bank : selain data-data dari nasabah, pihak 

Bank dalam hal ini Adinistration group bekerjasama dengan 

Finance support Group, mengadakan penilaian terhadap proposal 

pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. 

Account officer memproses calon debitur dalam keandalannya 

(kelayakannya), sedangkan Finance Suport Group dari segi 

keabsahannya seperti kebenaran lampiran, usaha maupun 

penggunaan pembiayann. 

5. Analisis lanjutan Pejabat Bank : laporan yang telah dibuat oleh 

Account Officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support 

Group. Analisa yang dilakukan adalah :  

a. Analisa keuangan : Finanace Suport Group akan 

menganalisa laporan keuangan nasabah dengan 



 

 

memperhatikan pendapat akuntan seperti neraca, cash flow 

dan laporan laba rugi. 

b. Analisa usaha/industri: analisa tentang kegiatan yang akan 

dibiayai, kelayakan usahanya dengan memperhatikan kriteria 

dari Bank Muamalat, seperti kehalalan usaha yang tidak 

menyimpang dari ajaran agama. 

c. Analisis Manajemen : analisa mengenai tingkat penjualan, 

keuntungan atau kerugian serta pemasaran. 

d. Analisa Yuridis Usaha : seperti surat izin usaha dan struktur 

organisasi perusahaan. 

e. Analisa karakter : berkaitan dengan tingkat keimanan 

nasabah, sifat dan karakter nasabah. 

Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support 

Group, dapat menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal 

nasabah, antara lain : 

1. Apabila kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal 

nasabah maka Account officer (dalam hal ini mewakili 

Administration Group) dengan Finance Support Group akan 

meminta persetujuan pembiayaan pada Komite Pembiayaan (Credit 

Comite Member) yaitu komite yang terdiri dari Administration 

Group. Finance Support Group, Finance & Administration 

Director (kepala cabang atau dewan direksi yang membawahi 

urusan Administration and Financing Direktor). 



 

 

2. Apabila komite pembiayaan telah menyetujui, maka Administration 

Group akan membuat Offering Letter (persetujuan prinsip 

bersyarat) atau akad. 

3. Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan 

pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus 

penandatanganan akad/perjanjian. 

4. Setelah akad/perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan 

melakukan pembayaran kepada pihak eksportir atas permintaan 

importir terkait dengan penjualan barang tersebut. 

5. Monitoring : Bagian Finance Support Group ataupun Account 

officer melakukan pengawasan/monitoring untuk memantau 

pembiayaan sampai waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian 

letter of credit ekspor. 

6. Untuk pembiayaan jenis Sight letter of credit biasanya berkisar 5 

hari, setelah 5 hari maka pembiayaan yang diberikan harus segera 

dikembalikan. Dan untuk jenis pembiayaan Usance letter of credit 

biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari pembiayaan yang 

diberikan tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya. 

7. Pelunasan : Maka setelah tiba waktu jatuh tempo letter of credit 

tersebut, pihak yang mengajukan pembiayaan tersebut harus 



 

 

mengembalikan dana pinjaman tersebut, kepada Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya.
80

 

C. Praktik akad wakalah bil ujrah dan qardh dalam Letter Of Credit di 

Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

Customer service Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

mengatakan bahwa praktik letter of credit di Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya menggunakan akad wakalah bil ujrar dan qardh 

dimulai dari nasabah harus punya line fasilitas dulu di Bank, Negosiasi 

harga jual beli yang dilakukan oleh importir dan eksportir. Pembeli 

(Importir) harus memiliki line fasilitas pembayaran di Bank. Akad 

wakalah bil ujrah dan qardh dilakukan ketika pembeli (importir) tidak 

memiliki dana yang cukup untuk pembayaran harga barang yang di impor. 

Setelah tahap itu lalu pembeli (importir) mengajukan letter of credit. 

Tahap pertama penerimaan letter of credit dilakukan Bank dengan 

memeriksa pengajuan letter of credit pembeli, setelah semua tahap 

pemeriksaan selesai dan apabila bank setuju maka pembeli wajib setor 

jaminan pertama kepada Bank. Importir dan bank melakukan akad 

wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. 

Biaya administrasi yang dikenakan untuk pembukaan letter of credit 

Ujrahnya sebesar 1% dari nominal di tambah biaya notaris (tergantung 

notarisnya).
81

 Dalam tahap ini, setelah Bank melaksanakan akad wakalah 
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bil ujrah maka Bank penerbit (Issuing bank) langsung memberikan dana 

talangan (Qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang 

impor, tanpa adanya jeda karena apabila kedua akad itu di lakukan sendiri 

sendiri maka nasabah harus menutup akad wakalah bil ujrah dengan 

membayar ujrah nya dan membuka akad qardh lagi untuk meneruskan 

transaksi dengan membayar biaya administrasi lagi. 

Tahap selanjutnya penjual mengirim barang kemudian menyerahkan 

dokumen pengiriman barang kepada Advising bank. Bank penerus tidak 

langsung memberikan pembayaran, sebagai bank penerus, selanjutnya 

meneruskan penagihan kepada Issuing bank. Pengurusan dokumen dan 

pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (sight 5 hari yaitu 

syarat pembayaran letter of credit langsung pada saat dokumen diajukan 

oleh eksportir kepada advising bank) atau tangguh sampai dengan jatuh 

tempo (usance 180 hari yaitu letter of credit yang pembayarannya baru 

dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari 

pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen ). 

Dalam hal Bank memberikan dana talangan (qardh), importir sudah 

harus mengembalikan dananya kepada pihak Bank dalam waktu 30 hari. 

Karena ketentuan pemberian dana qardh yang diberikan, nasabah hanya 

mengembalikan dana yang dipinjamkan Bank tanpa harus memberikan 

kelebihan. Apabila nasabah tidak sanggup mengembalikan dana talangan 

yang dipinjamkan oleh Bank dalam jangka waktu 30 hari, maka nasabah 

bisa meminjam uang dari Bank untuk pembayaran barang yang di impor  



 

 

menggunakan akad Murabahah. Sedangkan apabila menggunakan Murabahah 

maka nasabah bisa menyesuaikan waktu pengembalian dana talangan nya sesuai 

kesepakatan dengan pihak Bank. Besar margin yang di tetapkan Bank Muamalat 

sebesar 15% dari jumlah pembiayaan Murabahah yang diberikan.
82 

D. Penetapan Ujrah dalam transaksi letter of credit di Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya. 

Dalam transaksi letter of credit di Bank konvensional yang 

diterapkan dalam pengambilan keuntungan adalah sistem bunga. Tapi 

dengan akad wakalah bil ujrah yang diterapkan Bank Muamalat Cabang 

Sungkono Surabaya dalam transaksi letter of credit maka bank hanya 

mendapatkan fee saja, karena bank hanya sebagai perantara. Dengan 

diberlakukan akad itu maka Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

telah melakukan transaksi islami tanpa bunga berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Ujrah yang di kenakan Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya kepada nasabah dalam pembukaan letter of credit adalah sebesar 

1% dari nominal transaksi di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya). 

Ujrah tersebut diberikan karena adanya jasa Bank Muamalat melalui 

mesin yang menghubungkan dokumen kepada Bank penerus, dan tugas 

Bank dalam pengurusan dokumen-dokumen sehingga membantu importir 

dalam menyampaikan maksudnya kepada eksportir. Bank Muamalat 

menetapkan ujrah dari prosentase yaitu sebesar 1% dengan alasan untuk 

mewujudkan keadilan, karena tidak adil jika biaya pembukaan letter of 
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credit disamaratakan nominal Ujrahnya antara importir  yang pembukaan 

letter of credit lebih kecil dengan importir yang pembukaan letter of credit 

nya besar. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan Bank Muamalat 

menggunakan Porsentase dalam pengambilan Ujrah transaksi letter of 

credit impor-ekspor, dan Bank Muamalat juga berpendapat bahwa Ujrah 

dalam pengambilan biaya itu dibolehkan dalam bentuk prosentase (%). 

Kecuali bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk prosentase.
83

 

Nominal disini bisa dijelaskan bahwa nominal yaitu fee yang sudah pasti 

harus dibayar oleh nasabah ketika ingin membuka transaksi letter of credit 

di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya, sedangkan prosentase 

adalah fee yang belum pasti karena akan dihitung 1% dari semua total 

transaksi nasabah.
84
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BAB IV 

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 34 DAN NO. 35 TENTANG 

LETTER OF CREDIT IMPOR-EKSPOR SYARI’AH PADA BANK 

MUAMALAT CABANG SUNGKONO SURABAYA 

A. Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 34 dan No. 35 

Tentang Letter Of Credit Impor-Ekspor Syari’ah terhadap 

Operasionalisasi penerapan akad wakalah bil ujrah dan Qardh. 

Praktek yang terjadi dalam pembiayaan letter of credit bermula 

ketika nasabah akan melakukan transaksi impor atau ekspor dari luar 

negeri. Apabila nasabah tidak mempunyai dana yang cukup di Bank maka 

akad yang dilakukan adalah  wakalah bil ujrah dalam pengurusan 

transaksi letter of credit dan akad qardh dalam pemberian dana talangan. 

Oleh sebab itu, dari praktek tersebut ada semacam pelimpahan wewenang 

yang kemudian dapat dianalisa dengan menggunakan fiqih wakalah. Dan 

pemberian dana talangan yang dapat dianalisa dari fiqh qardh.  

Pertama, akad yang berlaku antara pihak Nasabah dengan Bank 

Muamalat Cabang Sungkono dapat ditinjau dengan menggunakan rukun 

dan syarat wakalah sebagai berikut : 

1. Adanya orang yang mewakilkan. Syaratnya ialah, orang yang 

mewakilkan merupakan orang yang memiliki barang tersebut, 

ataupun orang tersebut berkuasa atas barang atau harta yang 

dimilikinya sendiri.
85

 Di sini nasabah bertindak sebagai orang yang 

mewakilkan, karena nasabah ialah yang sebenarnya mempunyai aset 
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tersebut. Dalam hal ini nasabah sah mewakilkan karena untuk 

mempermudah dalam melakukan pembiayaan letter of credit baik 

impor maupun ekspor. 

2. Adanya wakil (orang yang mewakili), bagi wakil disyaratkan bahwa 

orang tersebut berakal dan mampu mengerjakan apa yang 

diwakilkan.
86

 Dalam kasus ini yang menjadi wakil ialah Bank 

Muamalat Cabang Sungkono. Karena Bank Muamalat Cabang 

Sungkono akan melakukan pembiayaan letter of credit yang diajukan 

oleh nasabah. Menurut hukum islam ialah syarat tersebut sah. Karena 

tidak mungkin pihak yang mewakili Bank Muamalat Cabang 

Sungkono ialah orang yang gila, idiot, atau belum dewasa. 

3. Adanya objek atau Muwakkal fih, yaitu sesuatu yang diwakilkan 

dengan syarat bahwa sesuatu itu memang bisa diwakilkan, 

sedangkan seperti shalat dan puasa tidak dapat diwakilkan karena 

memang kewajiban masing-masing individu. Kemudian sesuatu 

tersebut dimilki oleh orang mewakilkan ketika transaksi 

berlangsung. Selanjutnya diketahui dengan jelas bahwa barang 

tersebut ada.
87

 Dalam kasus ini menurut hukum islam dalam objek 

yang diwakilkan boleh, karena bukan suatu yang wajib dilaksanakan 

secara individu. Kemudian objek tersebut dimiliki oleh orang yang 

mewakilkan, yaitu letter of credit yang telah dimiliki nasabah dapat 

diwakilkan kepada Bank Muamalat Cabang Sungkono. Objek 
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transaksi berupa letter of credit tersebut sangat jelas adanya sehingga 

telah memenuhi persyaratan objek transaksi ini. 

4. Adanya Sighat, yaitu sebuah ucapan mewakilkan kepada orang yang 

mewakili sebagai tanda bahwa setuju mewakilkan kepada wakil 

kemudian wakil menerimanya. Terbukti dalam transaksi Letter of 

credit di Bank Muamalat Cabang Sungkono ini atas adanya suatu 

sighat karena ada akad yang jelas bahwa nasabah memberikan kuasa 

kepada pihak Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya. 

Analisa kedua menggunakan akad qardh antara nasabah dengan 

pihak bank Muamalat Cabang Sungkono, dengan memperhatikan syarat 

dan rukun sebagai berikut : 

1. Syarat yang pertama bahwa dalam transaksi qardh orangnya harus 

ahliyat at tabarru’, maksudnya mempunyai kecakapan dalam 

menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. 

Maka tidak boleh transaksi qardh dilakukan anak kecil atau belum 

dewasa, kemudian orang gila termasuk dilarang dalam transaksi 

qardh ini. Dalam hal ini antara nasabah dan pihak Bank merupakan 

harus orang yang berakal, karena tidak mungkin orang yang tidak 

waras menjadi nasabah bank, dan juga tidak mungkin pihak bank 

ialah orang yang tidak berakal. Kemudian transaksi ini sudah sah 

karena pihak orang yang berhutang adalah ahliyah mu’amalah. 

2. Rukun selanjutnya adalah adanya barang yang dipinjamkan. 

Syaratnya ialah barang tersebut ada atau ada tetapi masih di tempat 



 

 

lain dan bisa diambil ketika dibutuhkan. Kemudian barang tersebut 

dapat dimanfaatkan dan milik seseorang. Boleh diserahkan di waktu 

akad atau di waktu lain sesuai kesepakatan. Di sini yang dimaksud 

barang adalah uang yang dipinjamkan Bank kepada nasabah untuk 

menalangi transaksi letter of credit karena tidak mempunyai dana 

yang cukup di Bank. 

3. Akad Qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, 

seperti halnya dalam jual beli.
88

 Menurut jumhur bahwa qardh harus 

memenuhi syarat ijab dan qabul ini. Syaratnya bahwa ijab dan qabul 

dilakukan kepada orang yang telah baligh. Qabul sesuai dengan ijab, 

artinya jika nasabah melakukan dana talangan maka Bank 

melakukan qabul dengan nominal sesuai yang dibutuhkan nasabah. 

Dalam hal ini yang bertransaksi adalah nasabah dengan Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya, maka dari itu telah sah 

karena pasti sudah baligh. 

Dijelaskan dalam BAB III bahwa prosedur pembiayaan letter of 

credit meliputi permohonan nasabah kepada pihak Bank terlebih dahulu, 

dengan syarat nasabah harus mempunyai line fasilitas, dalam akad 

wakalah bil ujrah dan qardh ada tambahan syarat yaitu nasabah tidak 

memiliki dana di Bank sebesar harga pembayaran barang. Selanjutnya 

Bank akan mendata nasabah. Oleh sebab itu nasabah wajib memberikan 
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data yang otentik karena untuk kebenaran data agar pembiayaan letter of 

credit yang dilakukan nasabah dapat dilaksanakan dengan baik. 

Data-data yang dibutuhkan meliputi legalitas usaha, laporan 

keuangan, data jaminan, proyeksi cash flow. Kemudian nasabah juga harus 

mentaati prosedur yang berlaku, seperti memahami dan mentaati 

perjanjian yang telah dibuat oleh Bank. Mekanisme selanjutnya pihak 

Bank melakukan analisa terhadap nasabah yang meliputi analisa laporan 

keuangan nasabah, analisa usaha, analisa manajemen, analisa yuridis 

usaha dan analisa karakter. Apabila dari semua analisa diatas didapatkan 

kelayakan atas proposal nasabah maka permintaan pembiayaan letter of 

credit akan disetujui oleh Bank. 

Tahap selanjutnya  Importir dan bank melakukan akad wakalah bil 

ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Biaya 

administrasi yang dikenakan untuk pembukaan letter of credit Ujrahnya  

sebesar 1% dari nominal di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya). 

Lalu bank penerbit (Issuing bank) memberikan dana talangan (Qardh) 

kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Dan penjual 

mengirim barang kemudian menyerahkan dokumen pengiriman barang 

kepada Advising bank, setelah tahap itu bank penerus tidak langsung 

memberikan pembayaran, sebagai bank penerus selanjutnya meneruskan 

penagihan kepada Issuing bank. Untuk pengurusan dokumen dan 

pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (sight 5 hari) atau 

tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance 180 hari). Dalam hal Bank 



 

 

memberikan dana talangan importir sudah harus mengembalikan dananya 

kepada pihak Bank dalam waktu 30 hari, Dalam hal dana qardh, nasabah 

hanya mengembalikan dana yang dipinjamkan Bank tanpa harus 

memberikan kelebihan tetapi apabila nasabah tidak sanggup 

mengembalikan dana talangan yang dipinjamkan oleh Bank dalam jangka 

waktu 30 hari, nasabah bisa meminjam uang dari Bank untuk pembayaran 

barang yang di impor  menggunakan akad Murabahah. Sedangkan apabila 

menggunakan Murabahah maka nasabah bisa menyesuaikan waktu 

pengembalian dana talangan nya sesuai kesepakatan dengan pihak Bank. 

Besar margin yang di tetapkan Bank Muamalat sebesar 15% dari jumlah 

pembiayaan Murabahah yang diberikan. 

Dilihat dari fiqih, dalam hal akad wakalah bil ujrah dan qardh 

dalam transaksi letter of credit diketahui sah akan adanya transaksi 

tersebut. Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa akad wakalah bil ujrah 

dan qardh tidak boleh dilakukan secara bersamaan, Namun dalam 

praktiknya berbeda, yaitu akad wakalah bil ujrah dan qardh dilakukan 

secara bersamaan sehingga terjadi ta’alluq (satu akad dalam satu 

transaksi). Dengan alasan Bank Muamalat bahwa jika kedua akad itu 

dilakukan terpisah maka akan merugikan nasabah karena banyak waktu 

yang terbuang dan juga mengeluarkan banyak fee untuk pembayaran ujrah 

dan juga administrasinya. Karena prakteknya nasabah harus membuka 

akad wakalah bil ujrah dulu, membayar ujrahnya, lalu menutup transaksi 

itu. Selanjutnya membuka akad qardh lagi untuk menyelesaikan 



 

 

transaksinya dan membayar administrasi untuk akad qardh. Dalam hal 

tambahan dana karena pembiayaan qardh Bank tidak meminta biaya 

tambahan, Bank mendapatkan keuntungan hanya dari ujrah yang diambil 

dalam akad wakalah bil ujrah karena jangka waktu pengembalian dana 

qardh hanya 30 hari  

B. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34 dan No. 35 

Tentang Letter Of Credit Impor-Ekspor syariah terhadap penetapan 

Ujrah dalam praktik Letter Of Credit syariah 

Akad wakalah bil ujrah dan qardh terjadi apabila nasabah ingin 

mengajukan pembiayaan letter of credit baik impor maupun ekspor. Di 

dalam Fatwa dijelaskan “Importir tidak memiliki dana cukup pada bank 

untuk pembayaran harga barang yang diimpor, Importir  dan Bank 

melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen 

transaksi impor. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan 

dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase, bank memberikan 

dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran 

barang impor”.
89

 

Praktiknya letter of credit di Bank Muamalat Cabang Sungkono 

Surabaya bahwa apabila nasabah ingin melakukan transaksi letter of credit 

dengan akad wakalah bil ujrah dan qardh maka nasabah itu tidak memiliki 

dana yang cukup di bank sebesar harga pembayaran barang baik yang akan 

di impor maupun di ekspor. Ujrah yang di kenakan Bank Muamalat 
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Cabang Sungkono Surabaya kepada nasabah dalam pembukaan letter of 

credit adalah sebesar 1% dari nominal transaksi di tambah biaya notaris 

(tergantung notarisnya). Ujrah tersebut diberikan karena adanya jasa Bank 

Muamalat melalui mesin yang menghubungkan dokumen kepada Bank 

penerus, dan tugas Bank dalam pengurusan dokumen-dokumen sehingga 

membantu importir dalam menyampaikan maksudnya kepada eksportir. 

Bank Muamalat menetapkan ujrah dari prosentase yaitu sebesar 1% 

dengan alasan untuk mewujudkan keadilan, karena tidak adil jika biaya 

pembukaan letter of credit disamaratakan nominal Ujrahnya antara 

importir  yang pembukaan letter of credit lebih kecil dengan importir yang 

pembukaan letter of credit nya besar. Oleh karena itu untuk mewujudkan 

keadilan Bank Muamalat menggunakan Porsentase dalam pengambilan 

Ujrah transaksi letter of credit impor-ekspor, dan Bank Muamalat juga 

berpendapat bahwa Ujrah dalam pengambilan biaya itu dibolehkan dalam 

bentuk prosentase (%). Kecuali bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam 

bentuk prosentase.
90

 Nominal disini bisa dijelaskan bahwa nominal yaitu 

fee yang sudah pasti berapa besar uangnya yang harus dibayar oleh 

nasabah ketika ingin membuka transaksi letter of credit di Bank Muamalat 

Cabang Sungkono Surabaya, sedangkan prosentase adalah fee yang belum 
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pasti karena akan dihitung 1% dari semua total transaksi letter of credit 

yang diajukan oleh nasabah.
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab 2, dengan kenyataan 

yang peneliti temukan di lapangan yang di tuangkan di dalam bab 3, dan 

berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.34 dan No.35 tentang 

Letter Of Credit Impor-Ekspor syari‟ah dalam penerapan akad wakalah bil 

ujrah dan qardh di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.34 dan No.35. 

2. Implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.34 dan No.35 tentang 

Letter Of Credit Impor-Ekspor syari‟ah dalam penetapan ujrah di Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya praktiknya berbeda dengan fatwa 

DSN MUI. Dalam fatwa dijelaskan bahwa akad wakalah bil ujrah dan qardh 

tidak boleh dilakukan secara bersamaan, tetapi praktik Letter OF Credit di 

Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya bersamaan antara kedua akad itu 

sehingga terjadi ta’alluq. Dengan alasan Bank Muamalat bahwa jika kedua 

akad itu dilakukan terpisah maka akan merugikan nasabah karena banyak 

waktu yang terbuang dan nasabah mengeluarkan banyak fee untuk 

pembayaran ujrah dan administrasinya. Dan hal keuntungan Bank mengambil 

hanya dari ujrah dalam akad wakalah bil ujrah karena jangka waktu 

pengembalian dana qardh hanya 30 hari. Dalam Fatwa Dewan syariah 



 

 

Nasional MUI No. 34 dan No. 35 tentang letter of credit dijelaskan bahwa 

Ujrah yang diambil oleh bank dalam pengurusan transaksi letter of credit 

harus dinyatakan dalam bentuk nominal tidak boleh dinyatakan dalam bentuk 

Prosentase. Tetapi praktiknya di Bank Muamalat menggunakan Prosentase 

yaitu sebesar 1% dengan alasan untuk mewujudkan keadilan, karena tidak 

adil jika biaya pembukaan letter of credit disamaratakan nominal Ujrahnya 

antara importir  yang pembukaan letter of credit lebih kecil dengan importir 

yang pembukaan letter of credit nya besar. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan keadilan Bank Muamalat menggunakan Porsentase dalam 

pengambilan Ujrah transaksi letter of credit impor-ekspor. Nominal disini 

bisa dijelaskan bahwa nominal yaitu fee yang sudah pasti berapa besar 

uangnya yang harus dibayar oleh nasabah ketika ingin membuka transaksi 

letter of credit di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya, sedangkan 

prosentase adalah fee yang belum pasti karena akan dihitung 1% dari semua 

total transaksi letter of credit yang diajukan oleh nasabah.
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B. SARAN 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait 

dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis 

khusunya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai 

berikut : 

1. Implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.34 dan No.35 tentang 

Letter Of Credit Impor-Ekspor syari‟ah dalam penerapan akad wakalah bil 

ujrah dan qardh di Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.34 dan No.35. 

2. Implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.34 dan No.35 tentang 

Letter Of Credit Impor-Ekspor syari‟ah dalam penetapan ujrah di Bank 

Muamalat Cabang Sungkono Surabaya praktiknya berbeda dengan fatwa 

DSN MUI. Seharusnya Bank Muamalat Cabang Sungkono Surabaya 

menggunakan akad wakalah bil ujrah dulu, lalu setelah akad pertama selesai 

langsung lanjut akad kedua yaitu qardh sehingga tidak terjadi ta’alluq (dua 

akad dalam satu transaksi). 

3. Dilihat dari akad wakalah bil ujrah dalam penetapan Ujrahnya Bank 

Muamalat masih menggunakan prosentase dalam pengambilan ujrah 

transaksi letter of credit. Dan hal tersebut berbeda dengan ketetapan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional DSN MUI No. 34 dan No. 35. Mungkin alasan 

Bank Muamalat adalah melihat dari segi kemaslahatan nasabahnya itu adalah 

baik, tapi seharusnya Bank Muamalat juga harus mengacu pada isi Fatwa 

Dewan Syariat Nasional MUI karena sebelum anggota DSN MUI 
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mengeluarkan fatwa, mereka sudah melalui kajian-kajian tentang semua 

akad-akad wakalah. Dan seharusnya Bank Muamalat menetapkan Nominal 

dalam pengambilan Ujrah sehingga sesuai dengan isi Fatwa DSN MUI. 
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