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ABSTRAK 

Fatmawatul Imro’ah, 2018. Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas 
Meninggalnya Musyarik (Studi Putusan PA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn). 
Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam M.H 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank Syariah, Meninggalnya Musyarik. 

Terjadinya hubungan antara Bank dengan Nasabah adalah melalui suatu 
akad atau perjanjian. Salah satunya adalah akad Mush>arakah. Mush>arakah 
mengandung arti kerjasama bagi hasil yang di awali dengan modal bersama, 
dengan keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai kesepakan, atau dengan kata 
lain di bagi sesuai proporsi masing-masing. Dalam penelitian ini terdapat putusan 
PA No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang isi putusannya hakim memutus bahwa 
kerugian semua yang menanggung adalah pihak shohibul maal/Bank Syariah 
karena meninggalnya mush>arik. Selain menanggung sendiri kerugian tersebut, 
pihak Bank Syariah juga harus mengembalikan jaminan dalam akad tersebut. 
Inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait perkara tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana akibat hukum 
dari meninggalnya mush>arik bagi Bank Sumut Syariah dalam putusan pengadilan 
Agama Medan no. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn dan Bagaimana perlindungan hukum 
bagi Bank Sumut Syariah atas meninggalnya mush>arik dalam putusan Pengadilan 
Agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian 
pustaka yang menggunkan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah menggunakan dokumentasi. Analisis yang digunakan 
menggunakan editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian yang satu dengan 
yang lainya. Lalu organizing, yaitu menyusun data yang diperlukan secara 
sistematis. Dan terakhir penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan 
dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan 
sebagai jawaban. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari 
meninggalnya mush>arik bagi Bank Syariah berdasarkan putusan pengadilan 
agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. adalah Bank Syariah mengalami 
kerugian. karena hal ini tidak sesuai dengan teori mush>arakah. Perlindungan 
hukum bagi Bank Syariah atas meningalnya mush>arik berdasarkan putusan 
pengadilan agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn apabila ditinjau dari teori 
hukum Jaminan Hak Tanggungan, maka Bank Syariah bisa mendapatkan kembali 
jaminan dari akad tersebut. Bila ditinjau menggunakan Fiqh muamalah menurut 
Wahbah Zuhaili maka hak tanggunganya berpindah tangan secara ijbari kepada 
ahli warisnya sehingga yang menanggung hutangnya adalah ibunya. Sebagai 
saran, harusnya menambahkan klausul diawal perjanjian agar tidak merugikan 
Bank Syariah.  
 



 

 



 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang 

mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan 

barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau 

dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya 

dirugikan. Menurut Belleferoid sebagaimana yang dikutip oleh Aris 

Anwar Muttaqin, hukum yang berlaku di suatu mayarakat bertujuan 

mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang 

ada dalam masyarakat itu. Dengan demikian hukum memiliki dua 

pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan sebagai 

undang-undang.1 

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan 

yang membentuk pandangan hidup tertentu dalam bentuk garis hukum 

yang global. Karenanya guna menjawab setiap permasalahan yang timbul 

maka peran hukum islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. 

Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman 

membuat hukum islam harus menampakan sifat elastisitas dan 

fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik 

serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam 

                                                           
1Aris Anwar Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah-Konsep ganti Rugi Dalam Hukum 

Bisnis Syariah, (Yogyakarta: IKAPI, 2015), 1.  



 

khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-

prinsip yang ditetapkan oleh syariah Islam.2 

Interaksi antar sesama manusia dibangun dalam Islam atas dasar 

keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama. Yang 

membedakan hanyalah amal perbuatan dan balasan yang diterima. Balasan 

baik hanya akan diterima jika berbuat baik. Sedangkan jika berbuat 

keburukan maka balasan buruk yang akan diterima.3 Disisi lain, mengingat 

secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, 

maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah 

muamalat. Dengan demikian, sangat penting di dalam mengetahui 

bagaimana konsep perjanjian yang diatur dalam syariat Islam. Hal ini 

sejalan juga dengan adanya kewajiban  bagi setiap umat Islam untuk 

menjalankan hukum Allah dengan sepenuhnya (kaffah).4 

Dalam putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA/Mdn  menceritakan 

tentang sengketa yang diajukan oleh Hj. Saripah Dalimunte, yang diawali 

dengan anaknya yaitu Ongku Sutan Harahap melakukan pembiayaan 

dengan Bank Syariah Sumut cabang Padangsidimpuan, dengan akad 

musha>rakah. Dari akad tersebut pak Ongku menggunakan pembiayaan 

sebesar Rp. 700.000.000; dengan jaminan 2 agunan sertifikat hak milik 

                                                           
2Dance Y Flassy, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian 

Kontemporer, (Jakarta: UI Press, 2005), 2.  
3Aris Anwar Muttaqin, Sistem Transaksi Syariah,.. 1.  
4Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indinesia-Konsep Regulasi dan 

Implementasi, (Yogyakarta: IKAPI, 2010), 2.  



 

No. 457/Pasar Gunung Tua dan sertifikat hak milik No. 395/Pasar gunung 

Tua milik Hj. Saripah Dalimunte.5 

Pembiayaan dimulai pada 26 April 2011, tetapi pada 13 Juli 2011 

pak Ongku Sutan Harahap meninggal dunia dan meninggalkan beban sisa 

kredit atas pembiayaan musha>rakah yang masih berjalan menjadi 

tanggungan ahli waris. Pada tanggal 22 Mei 2012, pihak Bank mengirim 

surat peringatan kepada ahli waris alm. Ongku tentang tunggakan yang 

harus dibayar dan tidak adanya itikad baik dari ahli waris, dan juga di 

dalam surat tersebut berisi apabila ahli waris tidak segera melakukan 

pembayaran sampai jatuh tempo maka agunan akan segera dilelang.  

Tidak setuju dengan surat tersebut Hj. Saripah Dalimunte 

mengajukan gugatan kepada PA Medan dengan isi gugatan sebagai 

berikut: 

1. Aminudin Sinaga, pribadi sekaligus sebagai Pimpinan  cabang PT. 

Bank Sumut Syariah dan Direktur utama PT Bank Sumut sebagai 

tergugat 1 dan tergugat 2 dengan pokok gugatan yaitu meminta supaya 

beban sisa kredit atas pembiayaan musha>rakah yang masih berjalan 

menjadi tanggungan bagi tergugat 1 sehingga tidak membebani ahli 

waris termasuk penggugat. 

2. Pimpinan PT Asuransi Bangun Sakrida Syariah, sebagai tergugat 3 

dengan pokok gugatan bahwa pihak Asuransi tidak mau menanggung 

                                                           
5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

967/pdt.g/2012/pa/mdn 



 

pembiayaan musha>rakah kepada tergugat 1 dan 2, setelah 

meninggalnya musha>rik.  

3. Direktur Jendral Piutang dan Lelang sebagai tergugat 4, dengan dalil 

pokok gugatan berkenan membatalkan  atau menunda pelaksanaan 

permohonan lelang eksekusi menunggu sampai adanya keputusan 

yang berkekuatan hukum tetap.6 

Secara singkat, dengan pokok gugatan seperti yang diajukan 

tersebut, maka dengan pertimbangan hakim memutuskan untuk: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian  

2. Menyatakan sertifikat hak milik No. 457/Pasar Gunung Tua dan 

sertifikat hak milik No. 395/Pasar gunung Tua harus dikembalikan 

kepada penggugat 

3. Menghukum tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 untuk membayar 

biaya perkara sebesar Rp 3.841.000; 

Dengan putusan tersebut, maka pihak Bank Sumut Syariah harus 

mengembalikan sertifikat jaminan. Selain itu dari pihak Asuransi tidak 

mau membayar beban sisa kredit yang belum di bayar oleh ahli waris pada 

Bank Sumut Syariah. Sehingga Bank Sumut Syariah mengalami kerugian 

atas akad tersebut.  

Dalam Fiqh Muamalah, akad tersebut masuk dalam teori 

musha>rakah. Musha>rakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

                                                           
6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

967/pdt.g/2012/pa/mdn 



 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi 

dana berupa kas maupun aset non-kas.7 Salah satu ketentuan dalam akad 

musha>rakah adalah apabila salah satu pihak akad tersebut meninggal 

dunia, maka akad tersebut menjadi berakhir.  

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), musha>rakah 

diatur dalam buku 2 tentang akad, masuk dalam Bab 4 tentang shirkah. 

Dalam bab tersebut menjelaskan tentang macam-macam shirkah serta 

semua yang berkaitan tentang modal dan lainya termasuk kerugian dalam 

musha>rakah, yang pada intinya tidak ada yang secara kusus membahas 

apabila salah satu yang meninggal dunia maka siapa yang harus mengganti 

rugi, namun hanya menjadi salah satu syarat berakhirnya akad.8 

Selain dalam KHES, musha>rakah juga di atur dalam Fatwa DSN-

MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musha>rakah. Dalam 

Fatwa ini di akhir penjelasan menyatakan bahwa beban opersional dalam 

musha>rakah di bebankan ke dalam modal bersama, serta apabila ada 

sengketa maka diselesaikan lewat Basyarnas.9 Ada juga Fatwa yang 

membahas tentang mud}arabah musha>rakah yang khusus di atur dalam 

Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mud}arabah 

musha>rakah, dalam Fatwa tersebut membagi ketentuan akad mud}arabah 

                                                           
7https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2015/09/PAPSI-BPRS-4.2-Akad-Bagi-Hasil 

Musya>rakah  -191213.pdf diakses 09/05/2018 14.26  
8Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku ke 2 tentang Akad Bab 4 Tentang 

Syirkah 
9Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Musya>rakah 



 

musha>rakah menjadi dua bagian yakni untuk produk penghimpun dana 

maka apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musha>rik menanggung 

kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Sedangkan dalam 

ketentuan akad yang kedua yakni untuk produk penyaluran dana ada 

ketentuan apabila terjadi kerugian maka Nasabah sebagai musha>rik 

menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.10 

Sedangkan dalam hukum Perdata yang diatur dalam Burgerlijk 

Wetboek (BW) tentang ahli waris ialah yang berhak untuk menjadi ahli 

waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si 

suami atau istri yang hidup terlama.11 Dengan pengertian demikian dapat 

diambil kesimpulan apabila seorang meninggal dunia maka hartanya jatuh 

pada ahli warisnya, begitupula dengan hutang yang meninggal. Maka 

ketika ia meninggal dunia maka ahli waris otomatis akan menanggung 

hutang oleh yang berhutang.  

Tetapi kenyataan dalam putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA/Mdn 

tidak sesuai dengan teori. Dalam putusan tersebut Hj. Saripah Dalimunte 

sebagai ibu Alm. Ongku tidak mau membayar hutangnya, dan 

mendapatkan kembali jaminan sertifikatnya.  

Perkara ini memang telah sampai di tingkat Banding atau telah 

sampai pada tingkat Banding. Namun fokus kajian dalam skripsi ini adalah 

sampai tingkat pertama saja yakni sampai putusan Pengadilan Agama.  

                                                           
10Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Pembiayaan 

Musya>rakah  
11Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 221.  



 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi Bank syariah atas 

meninggalnya musha>rik dalam pembiayaan musha>rakah, menjadi karya 

ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi 

Bank Syariah Atas Meninggalnya Musha>rik (Studi Putusan PA No. 

967/Pdt.G/2012/PA/Mdn)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana akibat hukum dari meninggalnya musha>rik bagi Bank 

Sumut Syariah dalam putusan pengadilan Agama no. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank Sumut Syariah atas 

meninggalnya musha>rik dalam putusan Pengadilan Agama No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui akibat hukum dari meninggalnya musha>rik bagi Bank 

Sumut Syariah berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn  

2. Mengetahui perlindungan hukum bagi Bank Sumut Syariah atas 

meninggalnya musha>rik berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn 



 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis: dapat dijadikan dasar bagi para peneliti selanjutnya 

yang objek kajianya mengacu pada perlindungan hukum bagi Bank 

syariah atas meninggalnya musha>rik, serta bermanfaat bagi masyarakat 

umum, khususnya para pihak yang melakukan kontrak pembiayaan di 

Bank Syariah 

2. Manfaat praktis: dapat memberikan tambahan referensi (bacaan) 

terkait perlindungan hukum bagi Bank Syariah atas meninggalnya 

musha>rik, bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya, 

para praktisi di lingkup perbankan syariah. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang 

membahas tentang analisis meninggalnya nasabah dalam pembiayaan 

keuangan syariah. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Hasil riset yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah 

Atas Meninggalnya Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah” 

yang disusun oleh Arya Ramadhan, dalam riset ini menjelaskan mengenai: 

a). akibat hukum dari meninggalnya Mudharib bagi bank, yakni belum ada 

pengaturan yang jelas mengenai penjelasan tersebut. Hal ini menandakan 

kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syari’ah di indonesia belum 

lengkap. b).  Cara perlindungan hukum bagi Bank syariah yakni sebelu 

menyetujui perjanjian sebaiknya melakukan penilaian terlebih dahulu 



 

terhadap mudharib serta melakukan perjanjian di awal tentang resiko yang 

akan terjadi.12 

Hasil Tesis yang berjudul “Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad 

Pembiayaan Bank Syariah No.13/236-3/056 PKS” yang disusun oleh 

Neila Hifzhi Siregar, S.H.I, dalam tesis ini menjelaskan tentang konsep 

klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan Bank Syariah Mandiri 

(BSM) No. 13/236-3/056 PKS dan tinjauan hukum perjanjian syariah 

terhadap klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan Bank 

Syariah tersebut. Dan mendapat kesimpulan bahwasanya konsep klausul 

meninggal dunia yang ada di Bank syariah mandiri (BSM) padang 

sidimpuan dengan pihak asuransi bahwasanya meninggal dunia dalam 

Akad tidak dikususkan sementara pada jawaban akad dikususkan dalam 

hal klausul meninggal dunia. Serta Bank syariah mandiri Padang 

sidimpuan dan pihak asuransi tidak menerima hal tersebut karena 

meninggal dunia tersebut harus sesuai dengan indikator yang ditentukan 

dalam penjelasan jawaban dari akad No. 13/236-3/056PKS.13 

Dalam kedua penelitian tersebut dapat dibedakan bahwa peneliti 

pertama (Arya Ramadhan) lebih memfokuskan penelitianya terhadap 

perlindungan hukum bagi Bank syariah dari meninggalnya Mudharib 

dalam akad Mudharabah. Sedangkan peneliti yang kedua (Neila Hifzhi 

Siregar)  lebih memfokuskan pada tinjauan hukum perjanjian syariah 

                                                           
12Arya Ramadhan, Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meninggalnya 

Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mu}darabah, (Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, 2014) 
13Neila Hifdzi Siregar, Klausul Meninggal Dunia Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah 

No.13/236-3/056 PKS (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017) 



 

terhadap klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan pada Bank 

syariah.  

Dalam pencermatan penulis, analisis atau kajian terhadap 

meninggalnya nasabah sudah banyak yang mengangkat. Namun sejauh ini 

belum ada yang mengkaji atau menganalisis terhadap putusan hakim 

dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merupakan penelitian baru dan 

belum ada yang meneliti.  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian 

pustaka (library reserch). Penelitian pustaka (library reserch) 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di 

ruang perpustakaan. Misalnya berupa buku, majalah, naskah-

naskah, catatan, kisah sejarah,  l dokumen-dokumen dan lain-

lainya. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan 

penelitian perpustakaan tersebut dijadikan pondasi dasar dan alat 

utama bagi peneliti.14 

b. Pendekatan Penelitian  

                                                           
14Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 

6.  



 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisis terhadap 

pasal-pasal dalam praturan perundang-undangan.15 

2. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini diambilkan dari data-data 

kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencangkup: 

a. Sumber data Primer 

Yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data 

yang berkaitan langsung dengan penelitian atau yang dijadikan 

rujukan utama. Dalam hal ini sumber data primer adalah: 

1) Putusan Pengadilan Agama No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. 

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Musha>rakah 

3)  Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Musha>rakah 

4) Fatwa No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah 

Musha>rakah 

b. Sumber Data Sekunder 

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah sumber data yang secara tidak langsung 

berkaitan dengan penelitian ini. Untuk membantu menelaah data-

                                                           
15LP3M Adil Indonesia, “Pengetahuan Tentang Hukum” , dalam 

www.madiliindonesia.blogspot.com, (diakses pada tanggal 30 Maret 2018, 12.30) 



 

data yang dihimpun dan sebagai komparasi dari sumber data 

primer antara lain: 

1) Buku-buku yang membahas mengenai pembiayaan musha>rakah 

2) Buku-buku yang membahas tentang tujuan hukum dan teori 

penafsiran hukum hakim. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka maka tehnik 

pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

variabel-variabel atau hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, surat 

kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder.16 

4. Analisis Data  

Pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi 

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis 

tersebut untuk memudahkan pekerjaan penafsiran kontruksi.17 Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif 

berdasarkan logika berpikir induktif. Metode kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

                                                           
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka 

Cipta 2002), 234. 
  17Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 
2003), 195 



 

kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang diamati.18 Data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dikelompokan berdasarkan 

permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif 

dalam suatu kalimat atau teks sehingga memberikan penjelasan dan 

mempresentasikan hasil dari data yang diperoleh. Analisis dalam 

penelitian ini dapat di kelompokan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian 

yang satu dengan yang lainya. Dalam hal ini penulis sedikit 

menambahkan kata-kata juga kalimat agar dapat memperjelas 

makna 

b. Organizing, yaitu menyusun data yang diperlukan secara 

sistematis dalam rangka paparan yang sudah direncanakan. 

c. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif (library 

research) ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, 

inti dan akhir. Adapun hasil kajian ini dituangkan dalam bentuk bab-bab 

yang membahas masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Untuk 
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lebih lengkapnya mulai dari bagian awal hingga akhir dapat dipaparkan 

sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. 

Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan 

alasan penelitian dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah 

yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang 

dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan 

temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi 

penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

 BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat mengenai landasan teori yang membahas dan 

menjelaskan  terkait dengan teori penemuan hukum dari segi 

pengertian, hingga metode-metode yang digunakan untuk 

menemukan hukum. Terdapat juga pengertian musha>rakah baik 

yang terdapat dalam cakupan fatwa DSN-MUI maupun yang 

terdapat dalam KHES. Pembahasan ini dimaksud untuk 

memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah 

penelitian beserta tinjauan dari beberapa hukum dan perundang-

undangan yang berlaku.  



 

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.   

     967/Pdt.G/2012/PA/Mdn 

Bab yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

putusan hakim Pengadilan Agama No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, 

yang meliputi deskripsi kasus, dasar hukum dan pertimbangan 

hukum hakim dalam memutus perkara No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. 

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAHATAS 

MENINGGALNYA MUSHA>RIK (STUDI PUTUSAN PA 

NO. 967/PDT.G/2012/PA/MDN) 

Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi ini, untuk 

memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah, yakni 

analisis terhadap akibat hukum dari meninggal dunianya musha>rik 

bagi Bank dalam putusan pengadilan Agama no. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn menurut DSN MUI dan KHES serta 

analisis terhadap perlindungan hukum bagi Bank syariah atas 

meningalnya musha>rik dalam putusan Pengadilan Agama No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. 

 

 

 

 



 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan penutup terhadap penelitian yang dilakukan, terdiri 

dari: kesimpulan terhadap hasil penelitian dan hasil analisis, dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Musha>rakah  

1. Pengertian Musha>rakah  

Secara bahasa, sh>irkah berarti al-ikhtilat} (penggabungan atau 

pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, shirkah secara istilah adalah 

penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal 

usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian di bagi 

bersama.19 

Penyertaan musha>rakah merupakan salah satu perangkat penting 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun 

tujuan dalam musha>rakah ini adalah agar sumber dana yang dapat 

dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang 

lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk 

menunjang program pembangunan.20 

Hasil keuntungan dari musha>rakah juga diatur, sesuai dengan 

prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing 

principle atau PLS) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil. 

Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kedua pihak memikul risiko kerugian finansial. Berbeda 

                                                           
19 Maulana Hasanudin dan Jain Mubarok, Perkembangan Akad Musha>rakah, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), 19.  
20 Agung Eko Purwarna, Perbankan Syariah, (Ponorogo: STAIN po Press, 2009), 64. 



 

dengan ketentuan dalam mudharabah yang tidak memungkinkan bank 

dalam kedudukan sebagai s}hahib al-mal turut campur dalam 

pengelolaan perusahaan, pada musha>rakah  bank mempunyai hak 

untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang bersangkutan dan 

mempunyai hak suara. Dalam musha>rakah, bank adalah mitra usaha. 

Maka, dalam kedudukanya sebagai mitra usaha bank mempunyai hak 

yang sama dengan sesama mitra usaha dalam perjanjian musha>rakah, 

antara lain turut mengelola usaha yang dibiayai.21 

2. Landasan Syariah  

Musha>rakah (kemitraan) adalah dasar kedua dari konsep Profit and 

Loss Sharing (PLS) dalam perbankan Islam. Al-Qur’an menggunakan 

akar kata istilah  musha>rakah, yaitu sh>-r-k, sebanyak sekitar 170 kali, 

walau tak satu pun dari ayat ini yang menggunakan istilah musha>rakah 

persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Namun 

demikian, berdasarkan sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada nabi 

dan para sahabatnya, para fuqoha membenarkan kebenaran 

musha>rakah dalam kongsi bisnis.22 

Landasan hukum musha>rakah dalam Al-Qur’an diantaranya: 

َن اْلُخلَطَا ِءلَیَْبِغى بَْعُضھُْم  قَا َل لَقَْد ظَلََمَك بُِسَؤ اِل نَعَجتَِك إِلَى نِعا ِجھ   َوإِنَّ َكثِیًرا مِّ

ا ھُْم   َوظَنَّ َداُوُد أَنََّما  إِالَّ الَِّذ ْیَن َءا َعلَى بَعضٍ  لَِحِت َوقَلِْیٌل مَّ َمنُْو ْا َوَعِملُوْا الصَّ

  فَتَنَّھُ فَا ْستَْغفََر َربَّھُ َوَخرَّ َرا ِكًعا َوأَنَابَ 

                                                           
21 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankn Islam dan Kedudukanya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, (Jakrta: Anggota IKAPI, 2007), 57.  
22 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah ‘Kritik Atas Interpretasi Bungan Bank Kaum 

Neo-Revivalis’, (Jakarta: Paramadina, 2004), 88.  



 

Artinya: 

Dan seseungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat 

sedikitlah mereka ini.23 

Dijelaskan oleh Ibrahim Fadhl al-Dabu, ayat tersebut diatas 

diturunkan sebagai landasan hukum sh>irkah. Sh>irkah pada dasarnya 

memang kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, 

akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran. Merujuk pada arti 

ayat di atas, tampak mengandung kritik terhadap sh>irkah yang biasa 

terjadi, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang melakukan akad 

sebagaimana mestinya.24 

 Landasan hukum musha>rakah dalam Hadits diantaranya: 

حّد ثنا محمد بن سلیما ن المصیّصي حد ثنا محمد بن الز یر قا ن عن ابي 

 حیا ن التیمي

عن ابیھ عن ابي ھریرة ر فعھ قا ل انَّا هللا یقول انال ثَا لُِث الشَِّر یَكینِؤ ما لم 

 یَُخْن اَحُد ھُما َصا ِحبِھ فَئِا َذا َخا نھُ َخَرْجُت ِمْن بَْینَھَُما 

Artinya:  

Diceritakan dari Abu Hurairah r.a: bersabda Rasulullah Saw. 

Bahwa Allah Swt. Berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang 

yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang 
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lain. Jika satu pihak telah berkhianat kepada lainya, aku keluar dari 

mereka.25 

 
Dari hadits diatas dapat diketahui bahwasanya adanya perintah 

untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Kita bisa 

mengetahui bahwa Allah Swt. akan memberkahi orang yang 

bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan 

atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetuji oleh keduanya. 

Hal ini menunjukan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang 

melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerja 

sama dan menjauhi penghianatan.26 

Dalam kerja sama bagi hasil harus jujur sebagaimana kita ketahui 

bahwasanya kerjasama dalam bisnis Rasulullah dilandasi oleh dua 

pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian 

yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang 

bersifat universal yang uraianya antara lain s}idiq yang artinya benar 

dan jujur, tidak pernah berdusta dalam menjalankan bisnis, istiqomah 

yaitu secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-

nilai diatas.27  

3. Jenis-jenis Musha>rakah  

Menurut syariat Islam, musha>rakah dibagi menjadi dua jenis yaitu 

shirkah al-Milk dan shirkah al-Uqud 

a. Shirkah Al-Milk  
                                                           

25 Ibid.,170. 
26 Ilfi Nur Diana, Hadits-Hadits Ekonomi, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 144. 
27 Ibid.  



 

Shirkah Al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan 

bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul 

pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh 

kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian 

kemitraan yang resmi. Shirkah al-milk biasanya berasal dari 

warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan di bagi hingga 

porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. 

Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini di jual maka bila tanah 

ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut di bagi kepada ahli 

waris sesuai dengan porsi masing-masing. Shirkah al-milk muncul 

bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela.28 

b. Shirkah Al-Uqud 

Shirkah al-Uqud adalah dua pihak atau lebih membuat 

perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna 

melakukan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi baik berupa 

keuntungan maupun rugi. Dalam akad shirkah-amwal, masing-

masing musha>rik  menyediakan dana/barang untuk dijadikan 

modal usaha yang hasilnya dibagi bersama. Apabila usaha merugi, 

maka kerugian ditanggung secara bersama. Apabila usaha 

mendatangkan keuntungan maka keuntungan dibagi bersama 
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secara proporsional atau sesuai perjanjian yang disepakati dalam 

akta.29  

Ulama membedakan shirkah Uqud menjadi empat: 1) 

shirkah amwal-inan, 2) shirkah amwal mufawadhah, 3) shirkah 

abdan, 4) shirkah wujuh. Pembagian shirkah tersebut dilakukan 

oleh ulama pada umumnya, yaitu ulama Malikiah dan ulama 

Syafi’iah.30 Adapun ulama lainya membagi shirkah menjadi lima 

dan ada juga yang membaginya menjadi enam.  

Ulama Hanafiah membagi shirkah uqud menjadi lima: 1) 

sh>irkah inan, 2) sh>irkah mufawadhah, 3) sh>irkah abdan, 4) sh>irkah 

wujuh, dan 5) sh>irkah mudharabah. 31 

1) Sh>irkah Inan (shirkah al-Inan) dan syarat-syaratnya  

Sh>irkah inan adalah kotrak antara kedua orang atau 

lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari 

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua 

pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian 

sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan 

tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana 

maupun kerja bagi hasil tidak harus sama dan identik 
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30 Ibid. 
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sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama 

membolehkan jenis musyarakah jenis ini.32 

Syarat-syarat Sh>irkah Inan berkaitan dengan bidang 

bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi), 

dan kerusakan harta Sh>irkah. 

2) Sh>irkah Mufawadhah  

Sh>irkah Mufawadhah adalah kerja sama usaha yang 

berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, 

agama, modal dan usaha. Masing-masing musha>rik 

harus menyediakan dana untuk dijadikan modal usaha 

dengan jumlah yang sama; musha>rik memiliki 

keterampilan usaha yang sama; musha>rik menganut 

agama yang sama, yaitu Islam; dan musha>rik berkuasa 

secara penuh untuk melakukan usaha/bisnis dan juga 

bertanggung jawab penuh atas usaha/bisnis yang 

dilakukanya.33  

3) Sh>irkah Abdan  

Sh>irkah Abdan adalah kerja sama usaha (tanpa modal 

bersama) dengan modal keterampilan diantara para 

musha>rik untuk melakukan pekerjaan tertentu 

berdasarkan permintaan dan pemesanan. Sh>irkah abdan 
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Insani Pess, 2003), 92.  
33 Maulana Hasanudin dan Jain Mubarok, Perkembangan Akad Musha>rakah, 38.  



 

disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha 

tradisional seperti pengusaha sepatu dan penjahit, tetapi 

dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor 

pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan 

subkontrak terhadap perusahaan lain. 

Misalnya sebuah perusahaan memenangkan tender 

bangunan sebuah perkantoran. Dalam pembangunan 

kantor tersebut terdapat unsur utama dan unsur 

penunjang; unsur utamanya pendirian bangunan kantor, 

sedangkan di antara unsur penunjangnya adalah 

pembuatan jaringan instalasi listrik dan air conditioner 

(AC) ruangan.  Pembangunan kantor dilakukan 

perusahaan yang bersangkutan, sedangkan pemasangan 

jaringan instalasi listrik dan AC dilakukan oleh 

perusahaan yang lain. Kerja sama antar perusahaan 

tersebut antara lain dapat dilakukan dengan akad 

sh>irkah abdan.34 

4) Sh>irkah Wujuh 

Sh>irkah wujuh adalah kerjasama dua pihak atau lebih 

dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan 

nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki 

modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di 
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tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk 

dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang 

didapat dibagi bersama.35 Sh>irkah wujuh menurut 

sumber lain adalah kerja sama antara dua musha>rik atau 

lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) 

dengan tidak menyertakan harta (seperti dalam Sh>irkah 

amwal) dan keterampilan (seperti Sh>irkah abdan) 

sebagai modal usaha. Oleh karena itu, Sh>irkah wujuh 

dilakukan atas dasar wathiqah al-tujar (nama besar atau 

nama baik/kredibilitas bisnis) atau jah (kredibilitas 

bisnis/kepercayaan pebisnis lain kepada yang 

bersangkutan) yang dijadikan dasar terjadinya shirkah 

wujuh; sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan 

kesepakatan, sementara pihak yang menyertakan 

kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.36 

Dapat juga disimpelkan dengan, Sh>irkah wujuh 

merupakan persyarikahan antara individu atau 

kelompok yang mempunyai keahlian (expertise) untuk 

mencari sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan. 

Seperti para pakar ekonomi Islam berkumpul dalam 

Intelektual Ekonomi Islam Indonesia (IEII) yang 
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berbentuk badan usaha perusahaan kemudian 

memberikan jasa konsultasi, atau jasa tenaga kerja 

seperti Dewan pengawas Syariah.37 

5) Shirkah Mudharabah 

Selain syirkah yang berbasis pada kongsi modal 

(shirkah amwal) dan shirkah yang berbasis pada kongsi 

keterampilan (shirkah abdan) terdapat juga shirkah 

yang menghubungkan shirkah amwal dengan shirkah 

abdan, yaitu shirkah mudharabah.  

shirkah mudharabah  adalah kongsi antara dua 

musha>rik atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis 

yang mana modal usaha disediakan oleh musha>rik  

tertentu  (shahib al-Mal), sedangkan sharik lainya 

(mudharib) menjalankan usaha dengan modal yang 

hanya berasal dari shahib al-mal tersebut. 

Perbedaan antara shirkah uqud dengan shirkah 

mudharabah terletak pada pembagian hasil: laba rugi. 

Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka 

keuntungan dibagi antara shahib al-mal dengan 

mudharib  sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila usaha 

bernilai minus (rugi), maka kerugianya hanya 

dibebankan kepada shahib al-mal (mudharib tidak 
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dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang 

dialaminya hanyalah kerugian kerja), selama kerugian 

terjadi bukan karena kelalaian mudharib.38 

4. Syarat dan Rukun Musha>rakah 

Adapun ketentuan pembiayaan musha>rakah harus memenuhi syarat 

dan rukunya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat 

pembiayaan musha>rakah sebagaiman tertuang Fatwa DSN-MUI No. 

08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut: 

a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

(1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukan tujuan kontrak akad. 

(2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

(3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi 

atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern 

seperti melalui media telepon atau internet.39 

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan 

memerhatikan hal-hal berikut: 

(1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 
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(2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 

setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 

(3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset 

musha>rakah dalam proses bisnis normal. 

(4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain 

untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 

diberi wewenang untuk mengelola aset dan masing-masing 

dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas 

musha>rakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, 

tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.  

(5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. 

c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

(1) Modal  

(a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, 

perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari 

aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan 

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih 

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para 

mitra.40 

                                                           
40 Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musha>rakah,  



 

(b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, 

menyumbangkan, menghadiahkan modal musha>rakah 

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 

(c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musha>rakah tidak 

ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.  

(2) Kerja  

(a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musha>rakah Akan tetapi kesamaan porsi 

kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh 

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainya dan 

dalam hal ini ia boleh menurut bagian keuntungan 

tambahan bagi dirinya.  

(b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musha>rakah 

atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 

masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 

dalam kontrak.  

(3) Keuntungan  

(a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu 

alokasi keuntungan atau ketika penghentian 

musha>rakah. 



 

(b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 

proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak 

ada jumlah yang ditentukan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan di awal yang diterapkan bagi seorang mitra. 

(c) Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu 

diberikan kepadanya. 

(d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang degan 

jelas dalam akad. 

(e) Biaya operasional. Biaya operasional dari musha>rakah 

ditanggung secara bersama sesuai dengan 

kesepakatan.41 

5. Implementasi Musha>rakah di Perbankan Syariah 

Musha>rakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian 

kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal menyertakan 

modal sahamnya pada suatu proyek. Berkaitan dengan modal, kerana 

bank umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat 

dipastikan bahwa musha>rakah yang digunakan adalah shirkah al-mal 

yakni shirkah inan dan shirkah mufawadhah. Namun, dalam prinsip 

operasional perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dengan 
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permodalan, maka bisa dipastikan pula bahwa musha>rakah yang 

digunakan perbankan syariah adalah shirkah inan.42 

Ada beberapa keuntungan yang mesti diperhatikan dalam 

mengimplementasikan musha>rakah dalam perbankan syariah, yaitu: 

a. Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui 

dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai 

dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.  

b. Semua pihak, termasuk Bank Syariah, berhak ikut serta dalam 

manajemen proyek tersebut. 

c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi 

keuntungan yang akan diperoleh – pembagian keuntungan ini 

tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing. 

d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung 

kerugian sebanding dengan penyertaan modal.43 

Musha>rakah dalam perbankan syariah telah dipahami sebagai suatu 

mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi 

barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Musha>rakah dapat 

digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan 

menghasilkan laba. Meskipun sejumlah penulis tentang perbankan 

Islam tampak menggunakan musha>rakah dalam arti keikutsertaan 

dalam proyek-proyek investasi, istilah ini digunakan bank islam dalam 
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arti yang lebih luas. Bagi bank islam, musha>rakah dapat digunakan 

untuk tujuan dagang murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau 

untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah 

hingga jangka panjang.44 

6. Faktor-Faktor Yang Membatalkan Musha>rakah 

Dalam KUH Perdata seperti ditafsirkan oleh R. Subekti ditetapkan 

bahwa perjanjian batal apabila syaratnya tidak terpenuhi. Berkenaan 

dengan hal tersebut, Subekti menjelaskan dua hal penting mengenai 

batalnya akad: pertama, subjek perjanjian yaitu: 1) pihak yang 

melakukan perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan 

hukum; dan 2) adanya kesepakatan/ konsensus yang menjadi dasar      

perjanjian yang harus dicapai atas kebebasan menentukan 

kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan); bagian 

ini disebut dengan syarat subjektif; dan kedua, objek perjanjian: 1) apa 

yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk 

menetapkan kewajiban masing-masing pihak; dan 2) apa yang 

dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum atau kesusilaan.45 Bagian ini disebut dengan 

syarat objektif. 

Faktor-faktor yang menjadi penyebab batalnya shirkah dapat 

dibedakan menjadi dua: 1) faktor yang bersiat umum (faktor-faktor 
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yang membatalkan semua jenis shirkah); dan 2) faktor yang bersifat 

khusus, yaitu faktor-faktor yang membatalkan shirkah.  

Faktor-faktor yang membatalkan semua jenis shirkah adalah: 

1)  Faktor yang membatalkan shirkah menurut ulama Malikiyah 

adalah kesepakatan para syarik untuk membubarkan syirkah. 

2) Meninggalnya salah satu musha>rik; karena meninggalnya 

syarik telah membuat orang yang bersangkutan telah 

kehilangan kecakapan hukum untuk melakukan shirkah 

termasuk akad yang dicakupkanya (akad wakalah dan 

d}amanah); dan meningalnya syarik juga menjadi sebab 

hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan; yaitu berpindah 

secara ijbari kepada ahli warisnya.  

3) Murtadnya salah satu musha>rik, karena murtadnya syarik 

secara hukum, sama dengan meninggal. 

4) Gilanya salah satu musha>rik; karena gila menjadi sebab yang 

bersangkutan kehilangan kecakapan hukum, termasuk tidak sah 

melakukan akad shirkah, kafalah, dan wakalah.46 

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dua faktor yang membatalkan 

shirkah tertentu yaitu faktor yang membatalkan shirkah amwal dan 

shirkah yang membatalkan shirkah mufawadhah, yaitu: 

1) Rusaknya sebagian atau seluruh modal usaha yang disertakan 

oleh sharik dalam shirkah amwal sebelum modal yang berasal 
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dari para musha>rik disatukan dan/atau sebelum modal tersebut 

digunakan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; karena 

akad shirkah merupakan akad penyatuan modal guna 

melakukan bisnis. Apabila modal yang belum disatukan rusak, 

maka shirkah yang bersangkutan belum terjadi. Di samping itu, 

bisnis tidak dapat berjalan secara baik dalam hal menggunakan 

barang modal yang telah rusak 

2) Ketidaksamaan jumlah modal para musha>rik dalam shirkah 

mufawadhah; karena kesamaan jumlah modal para musha>rik 

dalam shirkah mufawadhah baik di awal, ketika berjalan, 

maupun ketika berakhir merupakan syarat sah. Oleh karena itu, 

shirkah batal jika syaratnya tidak terpenuhi lagi.  

B. Peraturan Yang Mengatur Musha>rakah  

1. Fatwa DSN-MUI Tentang Musha>rakah  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga 

yang diberi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membuat 

Fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator 

Lembaga-Lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS).  

Fatwa DSN-MUI tentang musha>rakah disebar dalam empat Fatwa: 

a) Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Musha>rakah 



 

b) Fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah 

Musha>rakah  

c) Fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah pada 

Asuransi Syariah 

d) Fatwa nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang shirkah Mutanaqisah. 

Antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain saling berhubungan 

yang saling melengkapi.47  

Penjelasan berbagai Fatwa tersebut akan di uraikan sebagai berikut: 

a. Fatwa Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musha>rakah  

Dalam undang-undang perbankan syariah dijelaskan bahwa 

yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil 

dalam bentuk mudharabah dan musha>rakah; b) transaksi sewa-

menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c) transaksi 

jual beli dalam bentuk piutang murabah}ah, salam dan istisna’; d) 

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard; dan e) 

transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau unit Usaha Syariah dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 
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untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 48 

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musha>rakah 

ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditanda 

tangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) 

pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H). 

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan 

musha>rakah adalah pembiayaan berdasarkan                                                           

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau 

sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan resiko ditanggung 

bersama secara proporsional.49  

Dalam fatwa MUI tentang musha>rakah terdapat sejumlah 

dalil yang dijadikan alasan: dua buah ayat Al-Qur’an, tiga buah 

Hadits, dan satu kaidah Fikih. Di samping itu dinyatakan pula 

bahwa shirkah dibolehkan berdasarkan ijma’.  

Secara umum, keputusan fatwa DSN-MUI tentang 

musha>rakah dapat dibedakan menjadi empat bagian: ketentuan 

mengenai kontrak, ketentuan mengenai pihak-pihak yang 
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melakukan shirkah; ketentuan mengenai objek shirkah; dan 

ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan.50 

Ketentuan mengenai kontrak musha>rakah adalah bahwa 

pernyataan kontrak dinyatakan oleh para musha>rik untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan 

memperhatikan: 1) penawaran dalam penerimaan harus secara 

eksplisit menunjukan tujuan kontrak; 2) penerimaan terhadap 

penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan 3) akad dituangkan 

secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara 

komunikasi modern.  

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak 

musha>rakah adalah mereka harus cakap hukum dengan 

memperhatikan: 1) kompetensi dalam memberi atau menerima 

kuasa; 2) setiap musha>rik  menyediakan dana dan pekerjaan; setiap 

musha>rik melaksanakan kerja sebagai wakil dari musha>rik yang 

lainya; 3) setiap musha>rik meimiliki hak untuk mengatur aset 

musya>rakah dalam proses bisnis normal; 4) setiap musha>rik 

memberi wewenang kepada musha>rik yang lain untuk mengelola 

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk 

melakukan aktifitas musya>rakah dengan memerhatikan 

kepentingan musha>rik lainya, tanpa melalukan kelalaian dan 

kesalahan yang disengaja; dan 5) musha>rik tidak diijinkan untuk 
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mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan 

sendiri.51 

Keterangan mengenai objek kontrak musha>rakah 

berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, 

keuntungan, dan kerugian. Pertama, ketentuan mengenai modal 

adalah: 1) modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, 

perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset 

perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika 

modal berbentuk aset, lebih dahulu dinilai dengan tunai dan 

disepakati oleh para musha>rik; 2) para pihak tidak boleh 

meminjam, meminjamkan, menghadiahkan modal musha>rakah 

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; dan 3) dalam 

pembiayaan musha>rakah tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.  

Kedua, ketentuan mengenai kerja adalah: 1) partisipasi para 

musha>rik dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 

musha>rakah. Akan tetapi, salah satu musha>rik boleh melaksanakan 

kerja lebih banyak dari yang lainya; dan ia boleh menuntut bagian 

keuntungan tambahan bagi dirinya; dan 2) setiap musha>rik 

melaksanakan kerja dalam musha>rakah atas nama shirkah. 
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Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja dijelaskan 

dalam kontrak.  

Ketiga, ketentuan mengenai keuntungan adalah: 1) 

keuntungan dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan 

dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika 

penghentian musha>rakah; 2) setiap keuntungan musha>rakah 

dibagikan secara proporsional atau atas dasar kesepakatan yang 

ditentukan di awal akad; 3) musha>rik boleh mengusulkan bahwa 

jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 

prosentase itu diberikan kepadanya, dan;4) sistem pembagian 

keuntungan (nisbah) tertuang dengan jelas dalam akta perjanjian.  

Keempat,  ketentuan mengenai kerugian adalah bahwa 

kerugian dibagi di antara para musha>rik secara proporsional 

menurut saham masing-masing dalam modal.52 

Kelima, ketentuan mengenai biaya operasional dan 

persengketaan dalam akad musha>rakah adalah: 1) biaya 

operasional dibebankan pada modal bersama; dan 2) jika salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan 

di antara para pihak, penyelesaianya dilakukan melalui Badan 

Arbitrase Syariah (BASYARNAS) setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.  
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b. Fatwa DSN-MUI Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Akad 

Mudharabah Musha>rakah 

Akad mudharabah musha>rakah telah difatwakan oleh DSN-

MUI Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 yang terdiri atas tiga bagian: 

1) ketentuan umum; 2) ketentuan hukum; dan 3) ketentuan akad. 

Sebelumnya disajikan mengenai pertimbangan “yuridis” 

yang berupa ayat enam Al-Qur’an, tiga buah Hadits, tiga kaidah 

fikih, ijma’ dan empat pendapat ulama.53  

Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan mudharabah musha>rakah adalah bentuk akad mudharabah 

yang dalam kegiatan usahanya mudharib/pengelola dana 

menyertakan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan secara 

bersama-sama; dan dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa 

akad mudharabah musha>rakah boleh dilakukan oleh lembaga 

keuangan syariah, karena merupakan pengembangan dari hukum 

mudharabah. 

Dalam ketentuan akad ditetapkan hal-hal berikut: 1) akad 

mudharabah musha>rakah merupakan perpaduan antar akad 

mudharabah dan akad musha>rakah; 2) lembaga keuangan Syariah -

sebagai mudharib/ pengelola dana – menyertakan dananya serta 

disatukan dengan dana nasabah untuk diinvestasikan; 3) Lembaga 

Keuangan Syariah sebagai pihak yang menyertakan dana/ 
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musha>rik  berhak memperoleh bagian dari hasil usaha berdasarkan 

hasil modal yang disertakan; dan 4) hasil investasi yang sudah 

dibagikan antara nasabah dan pengelola sebagai musha>rik dibagi 

hasilkan antara Lembaga Keuangan Syariah sebagai mudharib 

dengan nasabah (shahib al-mal) sesuai dengan nisbah yang 

disepakati. 

Catatan: dalam fatwa ini ditegaskan bahwa pembagian hasil 

usaha yang berupa keuntungan dilakukan sesuai dengan jumlah 

modal yang disertakan (proporsional); apakah pembagian hasil 

usaha yang berupa keuntungan hanya dapat dilakukan secara 

proporsional atau boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan; dalam 

fatwa ini juga dijelaskan bahwa hasil investasi yang sudah 

dipisahkan antara nasabah dengan perusahaan (dalam kedudukan 

masing-masing sebagai shahib al-mal), dibagi sesuai kesepakatan. 

Hal ini terlihat lebih luwes, karena kesepakatan pembagian hasil 

usaha dapat berupa kesepakatan yang sepadan dengan pembagian 

secara proporsional dan boleh juga tidak.54 

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Musha>rakah 

Lahirnya undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 

membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi 

Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah 
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diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga 

diberi wewenang menyelasaikan perkara dalam bidang ekonomi 

syariah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung 

meresponya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedudukanya Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI 

(PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah.  

Ketentuan shirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) terdapat dalam buku II Bab VI tentang shirkah pada 

umumnya dan shirkah milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 

sampai pasal 230. Menurut pasal 134 shirkah dapat dilakukan dalam 

bentuk shirkah amwal, shirkah abdan, dan shirkah wujuh. Dan dalam 

pasal 135 dijelaskan bahwa shirkah amwal dan shirkah abdan dapat 

dilakukan dalam bentuk shirkah inan, shirkah Mufawadhah dan 

shirkah mudharabah.55 

3. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Musha>rakah 

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musha>rakah di atur dalam 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 

1 angka 13 secara ekplisit disebutkan bahwa musha>rakah  merupakan 

salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 
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secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang 

menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk 

mudharabah dan musha>rakah. 

Pembiayaan berdasarkan akad musha>rakah sebagai salah satu 

produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 

9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank 

syariah,sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. 

Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah 

sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana 

berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad Mudharabah, 

Musha>rakah, Murabah}ah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah 

bittamlik dan qardh.56  

C. Teori Jaminan  

1. Pengertian Hukum Jaminan  

Istilah hukum jaminan merupakan terjemah dari istilah security of 

law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten. Dalam seminar 

keputusan  Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama 

dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai 
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dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah 

“hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan 

maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut pengertian 

hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis 

jaminan, melainkan memberikan bentang lingkup dari istilah hukum 

jaminan itu, yaitu meliputi jaminan, melainkan memberikan bentang 

lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan 

kebendaan dan jaminan perseorangan.57 

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak 

literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. MenurutJ. 

Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur 

tentang jaminan-jaminan piutang seorang debitur. Ringkasnya hukum 

jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan 

seseorang (J. Satrio, 2002:3). Sementara itu, Salim HS memberikan 

perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan 

dalam kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan 

fasilitas kredit (Salim HS, 2004:6).58 

Yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian 

keyakinan kepada pihak kreditor (pihak yang berpiutang) atas 

pembayaran utang-utang yang telah diberikanya kepada debitur (pihak 

yang berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit 
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dari suatu perjanjian yang bersifat assessoir (perjanjian ikutan) 

terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan 

utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan 

perorangan, di mana jika jaminan kebendaan, dilakukan dengan atau 

tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari barang objek 

jaminan tersebut, yang umunya memberikan hak untuk dibayarkan 

utang terlebih dahulu kepada kreditor, dengan beberapa pengecualian, 

dimana pembayaran utangnya diambil dari hasil penjualan barang-

barang jaminan utang tersebut.59  

2. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan  

1) Prinsip Absolut Mutlak 

Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia 

secara garis besar mempunyai sejumlah asas yang antara lain 

mempunyai sifat kebendaan sebagaimana diatur didalam Pasal 528 

B.W. dimaksud dengan hak kebendaan (Zakelijkrecht), ialah hak 

mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan 

langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga.60 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) 

menyebutkan : 

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah 
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hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lain” 

Singkatnya yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak 

jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain. (Rahmadi Usman, 1999:130). 

2) Prinsip Droit De Suite 

Hak kebendaan itu mempunyai Zaaksgevolg atau droit de suite 

yaitu hak yang mengikuti. Artinya hak itu terus mengikuti 

bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu 

berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 

Droit de suite merupakan salah satu prinsip dari hak kebendaan 

yang memang pada dasarnya dikenal oleh B.W., dan sebaliknya 

tidak dikenal oleh hukum adat.  

Namun prinsip droite de suite nampak jelas terdapat dalam Pasal 7 

UUHT, yang menyatakan: siat hak tanggungan itu tetap mengikuti 

obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de suite). 

Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan 

pemegang Hak Tanggungan. Walaupun Obyek Hak Tanggungan 

itu sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor 



 

masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika 

debitor cidera janji dalam berprestasi. Walaupun obyek Hak 

Tanggungan itu sudah berpindah tangan dan menjadi hak milik 

orang lain, namun Hak Tanggungan itu selalu mengikuti di dalam 

tangan siapapun obyek Hak Tanggungan berpindah, yang berarti 

prinsip droit de suite tersebut terdapat dalam UUHT.61  

3) Prinsip Droit de Preference 

Jaminan kebendaan memberikan kedudukan di dahulukan bagi 

kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap kreditor lainya. Untuk 

menganalisis prinsip droit de preference selain mendasarkan pada 

Buku II B.W yang mengatur tentang Jaminan juga mendasarkan 

pada UUHT tentang kedudukanya yang diutamakan dalam B.W 

dapat dilihat dalam pasal 1133 ayat (1) B.W yang menyatakan 

bahwa “hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang 

berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”. 

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan 

kepada seseorang kreditor sehingga tingkatan kreditur tersebut 

lebih tinggi daripada kreditor lainya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutang kreditor tersebut. Perlindungan istimewa tersebut dapat 

diberikan apabila kreditor pemegang hak jaminan atas benda 

tertentu milik debitor dalam perkembangan hukum Indonesia 

selain Gadai dan Hipotik, Hak Istimewa tersebut berlaku bagi Hak 
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Tanggungan (UU No. 4 1996) dan Fidusia (UU No. 42 tahun 

1999). Jaminan tersebut merupakan jaminan kebendaan. (Kartini 

Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006: 32).62 

4) Prinsip Spesialitas 

Asas ini menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat 

dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Asas ini 

dalam hipotik diatur dalam ketentuan Pasal 1174 B.W. Dianutnya 

asas spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari 

ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) huruf e UUHT. Karena 

Pasal 8 UUHT menentukan bahwa pemberi hak tanggungan yang 

bersangkutan, ketentuan tersebut mungkin hanya terpenuhi apabila 

obyek Hak Tanggungan telah ada dan telah tertentu pula tanah itu 

tanah yang mana. (Herowati Poesoko.2013:76). 

5) Prinsip Publisitas 

Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atau asas 

keterbukaan. Hal ini ditentukan dalam pasal 13 UUHT. Menurut 

Pasal 13 UUHT itu pemberiah hak tanggungan wajib di daftarkan 

pada kantor pertanahan. Pendaftaran pemberiah hak tanggungan 

tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga 

(penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT). Asas Publisitas ini juga 
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merupakan asas Hipotik harus dilakukan dalam register-register 

umum yang memang khusus disediakan untuk itu.63 

3. Perjanjian Kredit  

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap 

berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan 

hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat 

dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni; (1) 

adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, (2) adanya 

kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya suatu hal/obyek 

tertentu dan (4) adanya suatu sebab yang halal.64 

Bagi bank, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya 

suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, 

diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
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tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan”65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65https://endrunagariwordpresscom.cdn.ampproject.org/v/s/endrunagari.wordpress.com/2

013/05/05/hukum-perjanjian-dan perjanjiankreditbank/amp/?amp_js _v=a2&amp_gsa=1 &usqp= 

mq331AQECAE4AQ%3D % 3D#referrer=https://Ww w.google.com&amp_tf=Dari%20%2 51% 

24s &ampshare=https%3A%2F%2Fen drunagari.wordpress.com%2F2013%2F05 %2F05% 2Fhu 

kum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank%2F 



 

BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 967/PDT.G/PA/2012/MDN 

A. Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/PDT.G/PA/2012/PA.Mdn 

Pengadilan Agama Medan Kelas IA yang memeriksa dan 

mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam 

persidangan Majlis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut66: 

Hj. Saripah Dalimunte, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan 

ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Merdeka No. 7, kelurahan Pasar 

Gunung Tuan, Kecamatan Padang Balok, Kabupaten Padang Lawas, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd Hadi,S.H dan M. Muda 

HD Harahap,S.H, Advokad-Pengacara / Konsultan hukum pada kantor 

Hukum Lubis dan Harahap,S.H berkantor di jalan Sisimangraja KM 8,9 

N0 98B Kota Medan, dan selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”67 

Melawan 

Aminudin Sinaga, selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan 

Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, beralamat di 

jalan merdeka No. 12 Padangsidimpuan; Direktur UPT Bank Sumut, 

beralamat di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, dalam hal ini diwakili oleh 

kuasanya. Selanjutnya disebit sebagai “Tergugat I dan Tergugat II” 
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Pimpinan PT Asuransi Bangus Askrida Syariah, beralamat di Pusat 

Niaga Cempaka Mas M.I/36, jalan Letjen Soeprapto dalam hal ini diwakili 

oleh kuasanya, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat III” 

Pemerintah R.I c/q Departemen Keuangan Direktur Jenderal 

Piutang dan Lelang kantor wilayah 1 Medan c/q Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, dalam hal ini diwakili 

oleh kuasa hukumnya, selanjutnyadisebut sebagai “Tergugat IV” 

Yusiana Dalimunte, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan 

mengurus rumah tangga, selaku pribadi dan sekaligus mewakili anak 

kandung yang masih dibawah umur yaitu: Elva Azerina Harahap 17 tahun, 

Ali Umar Harahap 15 tahun, Rud Mahmud Harahap 12 tahun.68 

Fatma Dini Anggita Harahap 21 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Mahasiswi. 

Elza Marya Harahap 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi. 

Beralamat di jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung Tua, 

Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini 

diwakili oleh pengacaranya, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat I, 

II dan III” 

1. Duduk Perkara/ Pokok Perkara  

Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Juni 2012 telah mengajukan 

gugatan pembiayaan musha>rakah yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Kelas IA dalam buku register 
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perkara gugatan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA,Mdn tanggal 14 Juni 2012 

yang mengemukakan posita dan petitum dengan alasan diajukanya 

gugatan pembebasan hutang/penundaan lelang. Dalam pokok 

perkara:69 

a. Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekalisus ahli waris 

yang sah dan mustahak dari Alm. Ongku Sutan Harahap. 

b. Bahwa pada masa hidupnya Alm. Ongku sejak tahun 2007 adalah 

nasabah tetap dari Tergugat II, yang dalam pelaksanaanya menjadi 

nasabah tergugat I, telah melaksanakan kewajiban dan 

melaksanakan angsuran tepat waktu dan merupakan nasbah yang 

jujur dan senantiasa bertikad baik dan penuh tanggung jawab 

dalam melunasi kredit pada Tergugat I. 

c. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 alm. Ongku menggunakan 

pembiayaan musha>rakah  dari Tergugat I dan II untuk penambhan 

modal kerja, dengan jumlah pembiayaan musha>rakah  senilai Rp. 

700.000.000; (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 

selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik 

No. 457/Pasar Gunung Tua dan Sertifikat Hak Milik No. 395/ 

Pasar Gunung Tua.  

d. Saat pelaksanaan pembayaran  pembiayaan musha>rakah dari 

tergugat I dan II dimana Alm.Ongku meninggal dunia karena sakit  
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pada rabu, 13 Juli 2011 sehingga menyebabkan terhentinya 

pembiayaan musha>rakah  kepada tergugat I dan II.  

e. Penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan terakhir yang 

dikirim oleh tergugat I dan II dengan penegasan tunggakan sebesar 

Rp. 752.000.000, karena belum ada itikad baik untuk 

menyelesaikan tunggakan sampai batas waktu yang ditentukan 

maka agunan yang telah diserahkan kepada tergugat I dan II akan 

diajukan lelang ke tergugat IV.70 

f. Adapun biaya administrasi yang dibebankan kepada almarhum 

Ongku sejumlah Rp. 13.609.408 telah dibayar lunas. 

g. Bahwa pada suatu klausula akad pembiayaan musha>rakah antara 

Alm. Ongku dan tergugat I dan II sesuai syariat ahli waris tidak 

menanggung secara utuh beban pembiayaan yang dimaksud.71 

h. Bahwa alm. Ongku dalam pembiayaan musha>rakah telah 

memenuhi asuransi jiwa kepada tergugat I dan II maka sesuai 

syariat, penggugat dan turut tergugat I, II, III dibebaskan dari 

seluruh beban pembayarn pembiayaan musha>rakah oleh tergugat I 

dan II karena segala resiko telah disebabkan pada tergugat III. 

i. Turut tergugat I telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan 

kepada tergugat I yang ada pokoknya minta supaya beban sisa 

kredit atas pembiayaan musha>rakah yang masih berjalan menjadi 

                                                           
70 Ibid. 
71Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 

967/pdt.g/2012/pa/mdn 



 

tanggungan bagi tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris 

termasuk penggugat. 

j. Bahwa penyebab adanya sejumlah tanggungan yang belum dibayar 

oleh penggugat bukan disebabkan karena lalainya penggugat 

melainkan karena adanya suatu musibah meninggal alm. Ongku 

selaku pembuat akad pembiayaan musha>rakah dengan tergugat I 

dan II.  

k. Bahwa selanjutnya kepastian hukum bahwa penggugat dimohon 

kiranya pengadilan Medan berkenan membatalkan atau menunda 

pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai 

adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.  

2. Alur Penyelesaian Sengketa  

1) Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk 

memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-

sama dipanggil secara resmi dan patut, pada sidang pertama 

Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, dan para pihak Tergugat 

serta turut Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya.72 

2) Bahwa Majlis Hakim telah berusaha secara sunggung-sungguh 

mendamaikan penggugat dengan para tergugat dan turut tergugat 

dengan memberi nasehat dan saran kepada penggugat supaya 

berdamai secara musyawarah mufakat dengan para tergugat diluar 
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sidang dalam menyelesaikan permasalah kredit pembiayaan 

musha>rakah yang disengketakan. 

3) Bahwa persidangan terugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang 

isinya berintikan tentang gugatan penggugat yang samar dan kabur, 

posita dan petitum gugatan dari penggugat tidak saling mendukung 

adanya kerancauan antar posita, dari gugatan penggugat yang 

belum memenuhi persyaratan formil . 

4) Berdasarkan dalil eksepsi tersebut cukup alasan bagi Majlis Hakim 

yth. Untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 

Dengan pokok perkara yang berisikan pembelaan yang diajukan 

tergugat I. 

5) Bahwa penggugat III mengajukan eksepsi dan jawabanya terhadap 

gugatan penggugat. Inti dari eksepsi tersebut adalah tentang 

penggugat yang tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan 

gugatan, gugatan penggugat salah pihak (error in persona), 

gugatan penggugat yang kabur dan tidak jelas. Sehingga tergugat 

meminta untuk menerima eksepsi tergugat III untuk keseluruhan 

dan menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya 

menyatakan tidak diterima.73 

6) Bahwa dalam pokok perkara tertulis, menolak seluruh gugatan 

penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya 

perkara.  
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7) Bahwa tergugat IV mengajukan jawaban, dalam eksepsi yang 

berintikan bahwa tergugat IV menolak seluruh dalil penggugat, 

eksepsi gugatan yang premature, gugatan penggugat yang salah 

alamat. 

8) Bahwa dalam pokok perkara tertulis tergugat IV tidak mengetahui 

sama sekali urusan hutang piutang dan dengan tegas menolak dalil 

sehingga meminta kepada majlis hakim untuk menghukum 

penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas 

perkara.74 

9) Bahwa turut tergugat I, II dan III telah menyampaikan jawaban 

yang berintikan keberatnya untuk menanggung akad pembiayaan, 

menolak dan membantah dalil jawaban tergugat I dan II, 

mengatakan bahwa terjadi rekayasa pada urusan asuransi, 

menyatakan lelang eksekusi ditunda sampai ada putusan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

10) Bahwa penggugat menyampaikan replik pada Medan tertanggal 05 

Februari 2013. Sejalan dengan turut tergugat I, II dan III. Tertera 

bantahan atas eksepsi dari tergugat I dan II. Tertera bantahan 

eksepsi dari tergugat III yang menyatakan gugatan kabur dan tidak 

jelas. Terdapat eplik atas jawaban turut tergugat I sd III.  

11) Bahwa untuk menanggapi replik penggugat tersebut, tergugat I dan 

II, serta turut tergugat I, II, III telah menyampaikan dupliknya 
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secara tertulis yang pada intinya tetap mempertahankan seluruh 

dalil dan alasan jawabanya. 

12) Bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan dalil-dalil gugatanya. 

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti. Mengajukan saksi 

yang jika keteranganya  saksi dikaitkan dengan bukti P.1 s.d P.6 

terbukti saling terkait dan mendukung satu sama lain sehingga 

gugatan penggugat telah nyata dan terbukti secara sah dan 

meyakinkan.75 

13) Bahwa kuasa penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi 

tersebut, bahwa tergugat I dan II melalui kuasanya menyatakan 

akan menanggapinya pada acara kesimpulan tertulis demikian juga 

halnya tergugat III melalui kuasanya menyatakan keberatan atas 

keterangan saksi-saksi penggugat aquo. 

14) Bahwa tergugat I dan II menghadirkan seorang saksi ahli pada 

sidang tanggal 16 April 2013, dan dua saksi lain. 

15) Bahwa tergugat III telah pula mengajukan alat bukti yang terdiri 

dari bukti surat saja, sedangkan bukti saksi-saksi atas pernyataan 

majlis hakim tergugat III tidak mengajukan. 

16)  Bahwa atas pernyataan majlis hakim kepada tergugat III 

menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan 

dengan bukti surat. 
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17) Bahwa tergugat IV tidak dipertimbangkan lagi tentang bukti-bukti 

telah dikeluarkan sebagai pihak sesuai dengan putusan sela 

Pengadilan Agama Medan Kelas IA tanggal 22 Januari 2012.76 

18) Bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa 

penggugat, tergugat I dan II dan III , keberatan sedangkan turut 

tergugat I, II, III tidak keberatan dan membenarkan. 

19) Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tertulis yang pada 

dasarnya menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatanya dan 

memohon agar perkara ini akan segera diputus dengan 

mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 

20) Bahwa tergugat I, II, III telah mengajukan kesimpulan secara 

tertulis yang pada dasarnya menyatakan bahwa tergugat tetap pada 

jawabanya serta memohon agar perkara ini dapat segera diputus 

dengan menyatakan gugatan penguggat tidak dapat diterima dan 

ditolak. 

21) Bahwa turut tergugat I, II, III tidak keberatan dan tetap pada 

jawabanya yaitu agar gugatan penggugat dikabulkan. 

22) Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini di persidangan 

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk 

mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk 

kepada berita acara persidangan dimaksud.  

3. Putusan Masalah  
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Dalam Provisi 

 Bahwa penggat melalui kuasanya mendalilkan agar pengadilan 

membatalkan dan menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi 

oleh tergugat I, II, IV sampai adanya keputusan yang berkekuatan 

hukum tetap.77 

 Bahwa berkenaan dengan eksepsi aquo majlis hakim berpendapat 

dengan putusan sela Pengadilan Agama Medan kelas IA Nomor 

967/Pdt.G/2012/PA Mdn, pada tanggal 22 Januari 2012, maka dengan 

demikian tergugat IV tidak termasuk lagi sebagai pihak dalam perkara 

ini dan hal yang berkaitan dengan gugatan provisi penggugat tersebut 

dinyatakan harus dikesampingkan.78 

Dalam Eksepsi 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat I, II, III, 

IV adalah sebagai tersebut diatas; 

Tentang Eksepsi Tergugat I Dan II: 

 Bahwa tergugat I melalui kuasanya mengajukan eksepsi 

terhadap gugatan penggugat aquo, dengan menyatakan gugatan 

penggugat tersebut samar dan kabur dan mendalilkan antara posita 

dengan petitum gugatan penggugat kontradiktif yang berakibat tidak 

jelas gugatan penggugat tersebut apakah tentang ahli waris, 

pembiayaan, asuransi, lelang. Kemudian gugatan tersbut juga 

dinyatakan oleh tergugat I dan II bahwa adanya kerancauan antara 
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posita dan petitum sehingga dipandang tidak memenuhi persyaratan 

formil dalam suatu gugatan perdata oleh karenanya harus dinyatakan 

gugatan tersebut tidak dapat diterima.  

 Bahwa eksepsi tergugat I dan II yang mengatakan bahwa 

gugatan penggugat adalah kabur karena penggugat tidak menguraikan 

secara jelas apakah gugatan aquo berkaitan dengan ahli waris, 

pembiayaan musha>rakah, suransi dan lelang. 

 Bahwa terdapat eksepsi dari tergugat I dan II menurut majlis 

hakim tergugat I dan II telah keliru dalam memahami, mencermati 

dengan seksama terhadap gugatan penggugat, maka menurut majlis 

hakim gugatan aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil. 

Karena yang digugat oleh pengugat adalah substansinya jelas dan tegas 

yaitu pembiayaan musha>rakah pada Bank Sumut cabang Syariah 

Padangsidimpuan, oleh karenanya eksepsi tersebut di pandang tidak 

beralasan dan harus dinyatakan ditolak. 

Tentang Eksepsi Tergugat III 

 Bahwa tergugat III melalui kuasanya mengajukan eksepsi 

dengan menyatakan bahwa penggugat tidak berhak dan tidak 

berwenang untuk mengajukan gugatan, gugatan penggugat salah 

pihak, dan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.79 

 Bahwa terhadap eksepsi tergugat III yang menyatakan 

penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan 
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gugatan, menurut majlis hakim adalah keliru dalam memahami 

gugatan penggugat sehingga menyatakan gugatan penggugat tidak 

jelas dan tegas, sebab causa prima dari gugatan Penggugat adalah 

tentang musha>rakah sejalan dengan substansi gugatan tersebut sejalan 

pula dengan Maqas}id Asy-Syariah dari suatu gugatan yang diajukan 

penggugat aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh 

karenanya menurut majlis hakim eksepsi yang diajukan oleh tergugat 

III melalui kuasanya dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan 

ditolak.80 

Tentang Eksepsi Tergugat IV 

 Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat IV dalam 

hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, oleh katerena 

tergugat IV telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini,sehingga 

sebagaimana  yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tentang 

provisi Aquo. 

Dalam Pokok Perkara: 

 Bahwa penggugat I, Tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat I, 

II, dan III telah sama-sama hadir di persidangan dengan didamping 

kuasa hukum masing-masing, dan majlis hakim sebelum mengajukan 

para pihak menghadap mediator non-hakim sesuai dengan mediator 

yang dipilih para pihak, telah berupaya dengan sungguh-sungguh 

untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada penggugat, 
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tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat I, II,III. Akan tetapi perdamaian 

aquo ternyata tidak berhasil.  

 Bahwa acara mediasi telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 

2012 dengan mediator non-hakim (Dr.H. Arso,S.H S.Ag. M.A) 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Medan Kelas 

IA.  

 Bahwa selama proses persidangan dan atau setiap kali 

persidangan akan dimulai Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan 

dan memberikan nasihat dan saran kepada penggugat, tergugat dan 

turut tergugat agar berdamai namun upaya tersebut tidak tercapai oleh 

karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 

154 R.Bg dipandang telah terpenuhi.  

 Bahwa meskipun mediasi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali 

ternyata ridak ada titik etmu antara penggugat dan tergugat I, II dan III. 

 Bahwa ternyata para pihak tidak melakukan perjanjian lagi, oleh 

karena majlis hakim berkesimpulan bahwa telah tidak tercapai 

perdamaian (ishlah), maka patut dinyatakan bahwa mediasi gagal. 

 Bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah penggugat 

melalui kuasanya, turut tergugat I, II, III selaku ahli waris Alm. Ongku 

dibebaskan dari beban hutang pembiayaan musha>rakah dari tergugat I 



 

dan II senilai sebesar 752.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah);81 

 Bahwa berhubung perkara ini causa primanya berkenaan dengan 

pembiayaan musha>rakah pada Bank Sumut Cabang Syariah 

Padangsidimpuan maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang 

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jis Undang-undang 

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Pemerintah 

Nomor, peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank dan 

prinsip bagi hasil, dan Fatwa Dewan Syariah Nomor 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musha>rakah tanggal 13 April 2000 

dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini adalah 

kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya. 

 Bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, oleh karenanya penggugat selaku ahli waris sesuai 

dengan ketentuan hukum in herent dengan waris mal dan juga dengan 

perkara ekonomi syariah in casu pembiayaan musha>rakah, maka 

penggugat termasuk pihak yang berkepentingan, untuk itu menurut 

majlis hakim, penggugat berhak mengajukan gugatan aquo sejalan 

ketentuan hukum syariah akibat kelalaian tergugat I kepada tergugat 

III.  
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 Bahwa dari acara jawab menjawab antara penggugat dan 

tergugat I, II, III, IV ternyata tergugat I, II, III keberatan dan 

membantah semua dalil dan alasan gugatan penggugat aquo.82 

 Bahwa berhubung semua dalil dan alasan gugatan penggugat 

dibantah, oleh karenanya pihak penggugat wajib untuk membuktikan 

kebenaran dalil-dalilnya demikian juga sebaliknya paa tergugat wajib 

membuktikan apa yang  disangkalnya. 

 Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan alasan 

gugatanya penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa 

bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) kesaksian/keterangan 4 

(empat) orang saksi di persidangan.83  

 Bahwa tergugat I, II melalui kuasanya telah pula mengajukan 

bukti surat yang terdiri dari T.I-II No. 1 sampai dengan T.I-II No. 20. 

Dan tentang 2 orang saksi yang dihadirkan oleh tergugat I dan II, 

ternyata dipersidangan anatar yang satu dengan saksi lainya tidak 

saling mendukung, dan ternyata pula saksi-saksi tidak kenal dengan 

Alm. Ongku. Sedangkan saksi ahli yang dihadirkan memberikan 

keterangan yang pada dasarnya memberikan penjelasan dan keterangan 

seputar Ekonomi Syariah secara detail, sehingga menurut pendapat 

Majlis Hakim keterangan saksi ahli aqo dapat mendudukan makna 

ekonomi syariah sesuai dengan proporsinya dengan prinsip syariah 
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atau dengan kata lain setiap kegiatan usaha dengan prinsip syariah 

haruslah ada Maqas}id Syariahnya.  

 Bahwa di persidangan tergugat III melalui kuasanya juga 

mengajukan alat bukti surat yang menyatakan tidak akan mengajukan 

bukti saksi yang akan mempertimbangkan lebih lanjut.  

 Bahwa turut tergugat I, II, III telah pula mengajukan bukti surat 

dan saksi. 

 Bahwa dari beberapa pertimbangan hukum aquo Majlis Hakim 

menemukan bahwa sebagai penyebabnya tidak berlajutnya angsuran 

untuk bulan berikutnya adalah karena terjadinya musibah yaitu 

meninggalnya Ongku selaku pembuat akad musha>rakah dengan 

tergugat I dan II, maka terjadinya tanggungan yang belum dibayar 

bukan lalainya penggugat/Ahli waris dalam melakukan angsuran.84 

 Bahwa terhadap jawaban tergugat I dan II perihal pemeriksaan 

kesehatan (medical check up) untuk pengajuan asuransi menurut majlis 

hakim telah bertentangan atas pelaksanaan administrasi dalam ekonmi 

syariah karena telah berbuat rekayasa atas kondisi yang sebenarnya, 

untuk tindakan seperti itu telah melanggar asas kehati-hatian 

(Ihthiyathi).  

 Bahwa ternyata tindakan yang seperti yang telah diuraikan , 

jelas menunjukan kelalaian dan kesalahan prosedur administrasi yang 

dilakukan oleh tergugat I dalam hal telah mengucurkan/ mencairkan 
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pembiayaan musha>rakah kepada Alm. Ongku tanpa adanya 

persetujuan penutupan asuransi jiwa Alm. Ongku dari tergugat III 

padahal tergugat I dan II mengetahui pengucuran pembiayaan 

musha>rakah tersebut terlebih dahulu wajib dilengkapi dengan 

persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan 

musha>rakah tersebut (Taqabul bil Haqiqy). 

 Bahwa penggugat sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum 

adalah pihak yang berkepentingan yang berhak mengajukan gugatan 

aquo da sesuai dengan ketentuan hukum syariah apabila kelalaian dan 

kesalahan dalam proses administrasi asuransi alm. Ongku dari tergugat 

I kepada tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum tergugat I 

yang berakibat akad pembiayaan musha>rakah alm. Ongku ternyata 

tidak diasuransikan kepada pihak tergugat III karenanya hal ini dapat 

membebaskan penggugat dan turut tergugat dari menanggung beban 

untuk melunasi akad pembiayaan musha>rakah menjadi tanggung jawab 

tergugat I dan II secara utuh dan untuk seluruhnya.85 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan oleh karena dalil-

dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan 

kerenanya petitum penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dalam pokok 

perkara sepatutnyalah untuk dikabulkan. 

 Bahwa petitum penggugat yang memohon agar provisi yang 

diajukan dikabulkan agar jangan dilakukan pelelangan oleh penggugat 
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IV ternyata tidak beralasan, lagi pula penggugat IV telah dikeluarkan 

dari pihak dalam perkara ini oleh karenanya petitum tentang provisi 

aquo harus dikesampingkan; 

 Bahwa petitum penggugat yang meminta agar tergugat I, II, III, 

IV dihukum untuk membayar uang paksa adalah dipandang tidak 

beralasan untuk itu harus dinyataan ditolak; 

 Bahwa atas petitum penggugat yang bermohon agar 

dilaksanakan Sita Milik sebagaimana diatur Pasal 260 R.Bg ternyata 

selama persidangan pengggat melalui kuasanya tidak ada mengajukan 

permohonan untuk sita milik aquo, oleh karena sita milik tersebut 

dipandang tidak beralasan dan harus ditolak; 

 Bahwa atas petitum penggugat yang menginginkan agar putusan 

ini dapat dijalankan dengan serta merta adalah dipandang tidak 

beralasan, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak 

dapat diterima; 

 Bahwa oleh karena tergugat I, II, III adalah pihak yang kalah 

dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg maka 

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

tergugat I, II dan III untuk membayarnya;  

Mengadili : 

Dalam Provisi 

Menolak provisi penggugat tersebut 

Dalam Eksepsi 



 

Menolak eksepsi dari tergugat I, II, III untuk seluruhnya.86 

Dalam Pokok Perkara 

1) Menyatakan gugatan penggugat untuk sebagian; 

2) Menyatakan penggugat serta turut terggat I, II, dan III selaku ahli 

waris dari Alm. Ongku dibebaskan dari beban hutang pembiayaan 

musha>rakah  dari tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000.00 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 

3) Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Alm. Ongku 

dengan diketahui oleh istrinya (turut tergugat I) bertanggal 28 

April 2011 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum; 

4) Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua 

tanggal 19 Desember 2008dan sertifikat hak milik Nomor 

395/Pasar Gunung Tua tanggal07 Juni 2007 harus dikembalikan 

pada penggugat. 

5) Menghukum tergugat I dan II untuk menyerahkan kepada 

penggugat dua buah sertifikat hak milik sebagaimana yang telah 

tercantum pada amar angka 4 aquo; 

6) Menolak gugatan penggugat untuk selainya; 

7) Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara 

yang hingga saat ini sebesar Rp. 3.481.000.00 (tiga juta empat 

ratus delapan puluh satu ribu rupiah). 
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH  ATAS 

MENINGGALNYA MUSHA>RIK (STUDI PUTUSAN PA NO. 

967/PDT.G/2012/PA/MDN) 

 

A. Akibat Hukum Dari Meninggalnya Musha>rik Bagi Bank Syariah 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn 

Salah  satu  kegiatan  usaha  dari  Bank  Syariah  adalah  

menyalurkan pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  akad  musha>rakah.  

Dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang shirkah , pengertian  

akad musha>rakah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 136 dan 137 yang 

menyatakan bahwa: 

Pasal 136 “Kerjasama  dapat  dilakukan  antara  dua  pihak  
pemilik  modal  atau lebih  untuk  melakukan  usaha  bersama  dengan  
jumlah  modal  yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasti 
dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas 
dasar proporsi modal” dan Pasal 137 “Kerjasama  dapat  dilakukan  antara  
dua  pihak  pemilik  modal  atau lebih  untuk  melakukan  usaha  bersama  
dengan  jumlah  modal  yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi 
sama”87 

 
Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu 

bahwa pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus secara 

bersama-sama menanggung risiko, dalam hal transaksi musha>rakah 

pemilik dana akan menanggung risiko finansial sedangkan pengelola dana 

akan memiliki risiko nonfinansial.  
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Dalam musha>rakah, modal memang haruslah sama antara pihak 

yang satu dengan yang lainya. Namun dalam hal melakukan pekerjaanya  

bukan merupakan syarat dalam akad musha>rakah, sehingga  seorang mitra 

boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainya dan dalam hal ini 

ia boleh menurut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.88 Ketentuan 

tersebut telah tertulis dalam Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan musha>rakah. 

Pihak Bank sebagai s}hahibul maal  harus teliti dalam merumuskan 

akad pembiayaan musha>rakah  bersama musha>rik sesuai dengan syarat dan 

rukun dalam pembiayaan musha>rakah yang tercantum dalam akad 

tersebut, sebab akan berpengaruh terhadap keabsahan akad tersebut. Akad 

musha>rakah yang tidak memenuhi syarat dan rukun adalah batal, sehingga 

apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara s}hahibul maal dengan 

musha>rik  di pengadilan agama, maka pengadilan akan membatalkan akad 

tersebut.  

Dalam praktik pembiayaan musha>rakah, Bank syariah akan 

menghadapi berbagai kesulitan dan resiko, diantaranya adalah: 

1) Musha>rik tidak jujur dalam menyusun dan melaporkan 

pembukuan pengelolaan usaha kepada S}hahibul Maal yang 

tidak sesuai dengan fakta; 

2) Musha>rik menggunakan dana dari s}hahibul maal bukan seperti 

yang disebutkan dalam akad musha>rakah; 
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3) Musha>rik  lalai dalam kesalahan yang disengaja; 

4) Musha>rik meninggal dunia 

Kesulitan  yang  akan  dihadapi  Bank  Syariah  tersebut  diatas  

memberikan gambaran  bahwa  penerapan  akad  musha>rakah  banyak  

mengandung  resiko, baik yang menyangkut teknis usaha maupun 

moralitas dari musha>rik. Adanya perlindungan  hukum  terhadap  Bank  

syariah  sangat  diperlukan  jika  terjadi penundaan pembayaran atau 

pembiayaan bermasalah. 

Mengenai  resiko  meninggal  dunianya  musha>rik,  dalam  

perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia 

tentang pembiayaan musha>rakah belum ada pengaturan khusus mengenai 

akibat hukum bagi akad musha>rakah  ketika  musha>rik  meninggal  dunia.  

Tidak  adanya  pengaturan yang  jelas  sebagaimana  digambarkan  di  atas  

menyebababkan  timbulnya ketidakpastian  hukum.  Hal  ini  menandakan  

kerangka  dan  perangkat pengaturan perbankan syariah di Indonesia 

belum lengkap. 

 Dalam kasus putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Hakim 

memutuskan hal sebagai berikut: 

8) Menyatakan penggugat serta turut terggat I, II, dan III selaku ahli 

waris dari Alm. Ongku dibebaskan dari beban hutang pembiayaan 

musya>rakah  dari tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000.00 



 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah); otomatis bank menanggung 

sendiri dari uang tersebut 

9) Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua 

tanggal 19 Desember 2008dan sertifikat hak milik Nomor 

395/Pasar Gunung Tua tanggal07 Juni 2007 harus dikembalikan 

pada penggugat. Dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa ketika jaminan dikembalikan kepada penggugat, maka bank 

mengalami kerugian. 

10) Dan ditambah dengan putusan yakni menghukum tergugat I, II dan 

III (dalam hal ini Bank syariah) untuk membayar biaya perkara 

yang hingga saat ini sebesar Rp. 3.481.000.00 (tiga juta empat 

ratus delapan puluh satu ribu rupiah). 

 Dilihat dari putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bank 

Syariah akibat dari meninggalnya musha>rik yakni Alm. Ongku Sutan 

Harahap maka bank mengalami kerugian. selain itu putusan tersebut tidak 

sesuai dengan pengertian musha>rakah bahwasanya apabila akad 

musha>rakah mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama dan 

dengan porsi yang sama antara mitra yang telah melakukan akad. 

 Dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan musha>rakah, dalam ketentuan nomor 3d dikatakan apabila 

akad musha>rakah mengalami Kerugian  harus  dibagi  di  antara  para  

mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 

namun dalam fatwa tersebut tidak menerangkan tentang akibat 



 

meninggalnya salah satu pihak, hanya ada dalam ketentuan bahwasanya 

apabila terjadi persengketaan dikemudian hari maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

 Dalam Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad 

mudharabah musha>rakah, didalamnya ada 2 (dua) ketentuan yakni: 

Pertama, apabila Bank Syariah atau LKS posisinya sebagai produk 

penghimpun dana maka apabila terjadi kerugian, LKS  sebagai  musha>rik 

menanggung  kerugian  sesuai  dengan  porsi  modal  yang disertakan. 

Kedua, Bank Syariah atau LKS posisinya sebagai produk penyaluran dana 

maka apabila terjadi kerugian maka Nasabah  sebagai  musha>rik 

menanggung  kerugian  sesuai  dengan  porsi  modal  yang disertakan. 

Dalam putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Bank Syariah cabang 

Sumut posisinya menjadi produk yang menyalurkan dana, maka 

seharusnya apabila mengalami kerugian yang menanggung adalah 

nasabahnya. Namun kenyataan putusan Hakim menyatakan Bank Syariah 

yang menanggung kerugian tersebut. 

 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad musha>rakah 

terletak dalam buku ke II tentang shirkah pada umumnya dan shirkah 

milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Dalam 

KHES tersebut menyebutkan berbagai macam syirkah dengan berbagai 

ketentuanya masing-masing. Dan dari pengaturan tersebut juga, tidak ada 



 

yang mengatur tentang akibat hukum apabila musha>rik meninggal yang 

masih meninggalkan beban sisa kredit.  

 

B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meningalnya  

Musha>rik Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn  

 Dalam   pemberian   suatu   pembiayaan,   maka   pihak   bank  

syariah sebelum  menentukan  apakah   suatu   permohonan  pembiayaan  

dari  calon nasabah  dapat   diterima   atau   ditolak,    langkah  pertama   

yang  harus dilakukan   adalah   melakukan   analisis  tertentu  terhadap   

permohonan pembiayaan   yang   diajukan   oleh  calon  nasabah.  

Pentingnya  untuk melakukan  analisis  ini  adalah  untuk  menghindari  

dan  meminimalisir  resiko kemungkinan terjadinya pembiayaan yang  

bermasalah. Hal ini senada dengan pengaturan dalam Pasal  23 Ayat 1 dan 

2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

yang mewajibkan Bank Syariah melakukan penilaian  yang  seksama  

terhadap  karakter  calon  nasabah  penerima pembiayaan  dan  unsur-

unsur  lain  termasuk  unsur  agunan  agar didapatkan suatu  keyakinan  

bahwa  calon  nasabah  penerima  pembiayaan  benar-benar memiliki  

kemauan  dan  kemampuan  untuk  membayar  kembali  pembiayaan yang 

telah diterima. 

 Setelah  permohonan  pembiayaan  calon  nasabah  diterima  oleh  

pihak Bank  Syariah,  maka  akan  dibuat  suatu  kesepakatan  yang  

dituangkan  dalam akad perjanjian. Klausula dalam akad yang mengikat 



 

para pihak harus disusun secara  rinci  dan  teliti  untuk  kepentingan  

pembuktian  jika  dikemudian  hari terjadi perselisihan. Penyusunan 

klausula dan syarat-syarat yang cermat akan memberikan  perlindungan  

hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  terutama  pihak Bank  Syariah  sebagai  

pemilik  modal  dalam  pembiayaan.  Apabila  terjadi perselisihan antara 

kedua belah pihak dikemudian hari maka para pihak dapat merujuk  pada  

akad  yang  telah  disepakati.  Pihak  yang  terlibat  dalam  akad tersebut  

pada  saat  pelaksanaan/penerapan  akad  haruslah  mempunyai interpretasi  

yang  sama  tentang  apa  yang  telah  mereka  perjanjikan,  baik terhadap  

bentuk,  isi  maupun  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  akad 

tersebut. 

 Dalam putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn terdapat salah 

satu isi yang dikatakan hakim diantaranya terdapat di halaman 24 yaitu: 

“Bahwa tindakan Tergugat I dan II untuk membebankan hutang 

Alm. Ongku kepada turut tergugat I, II, dan III adalah perbuatan 

zolim tidak sesuai dengan syariah Islam sebab resiko atas 

meninggalnya Alm. Ongku seharusnya ditanggung oleh Tergugat 

III disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang telah mengeluarkan 

uang kredit kepada Alm. Ongku tanpa terlebih dahulu 

mempersiapkan urusan asuransi adalah merupakan perbuatan yang 

sangat rekayasa dan sangat bertentangan dengan Hukum Islam 

apalagi Alm. Ongku sudah melunasi biaya Administrasi Asuransi 

jiwa sebesar Rp. 2.170.000; (dua juta seratus tujuh puluh ribu 



 

rupiah) tanpa terlebih dahulu mempersiapkan urusan Administrasi 

adalah perbuatan rekayasa yang luar biasa cerdiknya”  

 Dengan pernyataan hakim tersebut terbukti, bahwa tergugat I, 

sebelum melengkapi surat-surat dalam akad, pihak Bank Syariah Cabang 

Sumut telah terburu-buru menyetujui akad tersebut dan meminjamkan 

uang sebanyak Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Alm. 

Ongku tanpa dilengkapi surat asuransi jiwa. Sehingga timbulah sengketa 

antara tergugat I dan Tergugat III yang saling mengklaim Asuransi.  

 Berdasarkan  ketentuan  berakhirnya musya>rakah diantaranya: 

1) Kesepakatan musha>rik untuk membubarkan shirkah; 

2) Meninggalnya salah satu musha>rik; 

3) Murtadnya salah satu musha>rik; 

4) Dan gilanya salah satu musha>rik. 

 Dengan ketentuan tersebut,  perlindungan hukum yang seharusnya  

yaitu ada  klausul  tambahan  yang  harus  disepakati oleh  kedua  pihak  

mengenai  hal  ketika  musha>rik meninggal  dunia.  Hal tersebut  penting  

mengingat  dalam  ketentuan  bahwa  ketika  musha>rik meninggal  dunia  

maka  akad  pembiayaan musha>rakah  akan  berakhir  dengan  sendirinya.  

Klausul  perihal  meninggal dunianya  musha>rik tersebut  harus  berisi  

mengenai  hal-hal  yang  dapat dilakukan  oleh  pihak  Bank  Syariah  

Cabang Sumut selanjutnya  selaku  pemilik  dana  ketika musha>rik 

meninggal dunia. Klausul mengenai meninggalnya musha>rik dapat 

dimasukkan  dalam  klausul  events  of  default/trigger  clause  atau  



 

opeisbaar clause  yaitu  klausul  yang  menentukan  suatu  peristiwa  yang  

apabila  terjadi memberikan  hak  kepada  s}hahibul  maal/Bank  Syariah  

untuk  secara  sepihak mengakhiri  akad  pembiayaan  dan  untuk  seketika  

atau  sekaligus  menagih seluruh  pengembalian modal  pembiayaan. 

 Penetapan  klausul  perihal  meninggal  dunianya  musha>rik harus 

memuat  mengenai  tata  cara  pengembalian  modal  kepada  s}hahibul  

maal melalui mekanisme eksekusi agunan yang sebelumnya telah 

diserahkan secara sukarela  oleh  pemilik  agunan.  Ketika  musha>rik 

meninggal  dunia  dalam pembiayaan musha>rakah, hal tersebut akan 

berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban  musyarik  kepada  s}hahibul  

maal. Jaminan  dapat  digunakan  untuk menanggung  sisa   pembayaran  

kewajiban  dari  musha>rik  dalam  rangka mengantisipasi  kembalinya  

modal  yang  telah  disalurkan  s}hahibul  maal kepada musha>rik ketika 

musha>rik  tidak dapat melunasi kewajibannya. 

 Dalam prinsip-prinsip jaminan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan, terdapat beberapa prinsip yang bisa diterapkan didalam 

perkara putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yaitu diantaranya 

prinsip droit de suite yang menyatakan bahwa ‘sifat Hak Tanggungan itu 

tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek itu berada’. 

Sehingga apabila debitor atau dalam hal ini menjadi ibu Hj. Saripah tidak 

mau melunasi tanggungan, maka jaminan menjadi Hak Bank Syariah, 

karena tanah tersebut menjadi barang Jaminan dalam Akad tersebut. 



 

 Yang kedua, penerapan prinsip Preference atau hak istimewa yaitu 

suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor 

sehingga tingkatan kreditor  tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainya. 

Serta yang ketiga penerapan prinsip Publisitas yakni asas keterbukaan. 

Yang pada intinya semua prinsip tersebut apabila diterapkan untuk 

menganalisis perkara Putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah 

seharusnya Perbankan Syariah sebagai Kreditor memenangkan perkara 

tersebut dengan analisis menggunakan Prinsip Jaminan.  

 Sehingga dalam teori hak tanggungan apapun akibat yang terjadi 

kepada mush>arik, hak kebendaan terhadap obyek jaminan dalam perkara 

No. 967/Pdt. G/2012/PA.Mdn tetap menjadi hak kepemilikan penuh Bank 

Syariah, kecuali diatur lain dalam perjanjian pokoknya. 

 Jaminan tersebut masuk dalam jaminan hak tanggungan. Dalam 

teori, jaminan hak tanggungan  adalah debitur akan mengalihkan 

kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utanganya dengan 

kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda 

tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut 

kepada debitur bilamana utangnya dibayar secara lunas. Sehingga jika 

demikian maka berlaku UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  

 Sehingga apabila dianalisis lebih lanjut putusan PA No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah hakim masih kurang memperluas analisis, 



 

atau rujukan dalam menjatuhkan putusan. Karena tidak fokus terhadap 

teori Jaminan dan teori tentang Perjanjian Kredit 

Dalam hukum fiqh islam, karena meninggalnya musharik telah 

membuat orang yang bersangkutan telah kehilangan kecakapan hukum 

untuk melakukan shirkah termasuk akad yang dicakupkanya (akad 

wakalah dan d}amanah); dan meningalnya syarik juga menjadi sebab 

hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan; yaitu berpindah secara 

ijbari kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ilmu fiqh menurut 

Wahbah Zuhaili. Dengan keterangan tersebut, bila di terapkan dalam 

putusan PA No. 967/Pdt.G/2012/PA Mdn. Maka Hj. Saripah sebagai ahli 

waris harusnya menanggung hutang dari Tuan Ongku yang telah 

disepakati dengan Bank Syariah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya 

kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akibat hukum dari meninggal dunianya musha>rik  bagi Bank Syariah 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Dilihat dari putusan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa akibat dari meninggalnya musha>rik yakni Alm. 

Ongku Sutan Harahap maka pihak Bank Syariah mengalami kerugian. 

sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan pengertian musha>rakah 

bahwasanya apabila akad musha>rakah mengalami kerugian maka harus 

ditanggung bersama dan dengan porsi yang sama antara mitra yang 

telah melakukan akad. Sedangkan dalam putusan tersebut hanya Bank 

Syariah saja yang harus menanggung kerugian tersebut. 

2. Perlindungan hukum bagi Bank Syariah atas meningalnya musha>rik 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 

967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yaitu menggunakan teori hukum jaminan 

yang terbagi menjadi beberapa prinsip, yang di dalam prinsip tersebut 

dikatakan bahwa jaminan menjadi hak milik Bank Syariah ketika 

musharik meninggal dunia. Serta dianalisis menggunakan Fiqh 

Muamalah menurut Wahbah Zuhaili dikatakan apabila, seorang 

meninggal dunia maka tanggungan yang belum terlaksana, 



 

dikarenakan meninggal dunia maka tanggungan tersebut beralih secara 

ijbari kepada ahli warisnya.  Sehingga seharusnya hutang yang belum 

terselesaikan tersebut menjadi tanggungan ahli waris tuan Ongku.  

B. Saran  

 Seharusnya dalam perjanjian awal dalam perkara Pengadilan 

Agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, di awali dengan ,adanya  

klausul  tambahan  yang  harus  disepakati oleh  kedua  pihak  mengenai  

hal  ketika  musha>rik meninggal  dunia.   

 Dalam proses peradilan, hendaknya Majelis Hakim pengadilan 

agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara 

yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa 

kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  

 Karena pada dasarnya dalam akad musha>rakah  dalam berbagai 

aturan dalam hal ini Fatwa DSN-MUI maupun dalam KHES, dalam hal 

modal, keuntungan maupun dalam hal kerugian ditanggung bersama oleh 

pihak-pihak yang melakukan akad musha>rakah.  
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