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ABSTRACT
One of the contracts that is interesting to discuss
is the ijarah (lease) contract, which is also a
contract that is often used in every day life. It is
also interesting to discuss, because in this
contract there will be modifications and change
due to human needs. One of the changes in the
form of this lease agreement is the Ijarah AlMuntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) contract or also
known as Al-Ijarah Thumma Al-Ba’i –AITAB(rent then buy) and hire and purchase. This
contract uses two contract in separate ways,
namely the lease contract (ijarah/leasing or
renting), and the sale and purchase contract
(ba’i/purchase). The IMBT contract is similar to
the conventional lease agreement which is very
popular lately it can be said that IMBT is sharia
based leasing.
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l-Ijarah adalah sewa-menyewa yang dalam kehidupan
sehari-hari sering kita jumpai di masyarakat yang ada di
sekitar kita melakukan praktiknya. Mengenai al-ijarah ini
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telah banyak dijelaskan di dalam buku-buku fiqh muamalah. AlIjarah dapat diartikan juga sebagai menyerahkan (memberikan)
manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.1
Pembahasan mengenai al-ijarah kita fokuskan pada salah satu akad alIjarah al- Muntahiya Bi al-Tamlik juga di artikan sebagai sewamenyewa yang berakhir dengan kepemilikan, yang sering dijumpai
akad pelaksanaannya terjadi antara nasabah dan bank syari’ah .
Sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini
menjadi sorotan karena IMBT adalah akad yang belum ada pada
masa Rasulullah, akad ini pertama didapatkan pada tahun 1846
masehi di Inggris, dan yang memulai bertransaksi dengan akad ini
adalah seorang pedagang alat-alat musik di Inggris, dia
menyewakan alat musiknya yang diikuti dengan memberikan hak
milik barang tersebut, dengan maksud adanya jaminan haknya itu.
Setelah itu tersebarlah akad seperti ini dan pindah dari perindividu
ke pabrik-pabrik, dan yang pertama kali menerapkannya adalah
pabrik sanjar penyedia alat-alat jahit di Inggris.
Selanjutnya berkembang dan tersebar akad ini dengan
bentuk khusus di pabrik-pabrik besi yang membeli barang-barang
yang sudah jadi, lalu menyewakannya kemudian setelah itu
tersebar akad semacam ini dan pindah ke negara-negara dunia,
hingga ke Amerika Serikat pada tahun 1953 Masehi. Lalu tersebar
dan pindah ke negara Prancis pada tahun 1962 Masehi. Hingga
tersebar sampai ke negara- negara Islam dan Arab pada tahun 1397
Hijriyah.
Penggunaan akad ini semakin banyak digunakan pada masa
sekarang ini sebagai salah satu pilihan akad yang dapat digunakan
untuk melakukan pembiayaan yang berkenaan dengan sewa yang
diakhiri dengan hak kepemilikan oleh nasabah.
Adapun tujuan dari akad IMBT ini adalah solusi untuk kaum
muslimin yang takut di dalam transaksinya terdapat riba padahal
1

Abdullah Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), h. 278.
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sangat membutuhkan bantuan pihak bank untuk memiliki sesuatu
objek yang diinginkan tapi kekurangan dana, maka pembiayaan
akad IMBT inilah yang paling cocok untuk dilaksanakan.2
Sungai Beringin adalah nama dari salah satu jalan yang ada di
kota Tembilahan tepatnya jalan Sungai Beringin ini terletak di parit
19, di jalan ini banyak terdapat perumahan yang agak jauh dari
kota Tembilahan, jarak tempuh memakan waktu sekitar 20 menit
dari kota.
Adapun jumlah KK atau anggota keluarga yang tinggal di
perumahan ini sebanyak 350 KK. Berdasarkan hasil wawancara
dengan masyarakat yang mendiami perumahan H. Amir ini,
diketahui bahwa masyarakat yang ingin mendiami perumahan H.
Amir tidak harus membayar secara tunai kepada pemilik rumah
namun bisa juga melalui pembiayaan dari pihak bank, dan nasabah
akan membayar setiap bulannya kepada pihak bank.
Pada umumnya masyarakat yang mendiami perumahan di
Sungai Beringin melakukan pembayaran di bank Muamalat, BRI
dan BNI. Di antaranya 15% pembiayaan di lakukan dengan bank
muamalat, BRI 40%, BNI 40% dan secara tunai 5%.3 Bisa dilihat
dari tabel di bawah ini:
Tabel 1 | Persentase Pembayaran Masyarakat Yang Mendiami
Perumahan H. Amir
Pembayaran
Persentase
Muamalat
15%
BRI
40%
BNI
40%
Tunai
5%
Total
100%

2

Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 231.
3
Suhaidi, Pengurus Perumahan H. Amir , di Jl. Sungai Beringin Tembilahan,
Wawancara Langsung, 5 Juni 2016.
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Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa ada praktik
pembiayaan melalui perbankan Muamalat, sehingga memunculkan
keinginan untuk meneliti lebih intens terhadap masyarakat yang
melakukan pembiayaan menggunakan akad IMBT di bank
Muamalat tersebut, untuk mengetahui bagaimana pemahaman
masyarakat terhadap akad IMBT ini, dan bagaimana pada saat akad
ini dilaksanakan apakah meraka memahami atau hanya mengikuti
saja tanpa mengetahui akad yang sebenarnya.
Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas akan dilakukan
penelitian dengan judul “ Pemahaman Dan Pelaksanaan Akad Al-Ijarah
Al-Muntahiya Bi al-Tamlik Di Masyarakat Perumahan H. Amir Sungai
Beringin Tembilahan”.
Landasan Teori
1. Pengertian Ijarah
Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti
menurut bahasa
ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa
Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut Rahmat
Syafi’I dalam fiqih Muamalah ijarah adalah ( بيع المنفعةmenjual
manfaat). Dalam pembahasan ilmu fiqih sewa dan upah disebut
ijārah, adapun sewa ialah imbalan atau ganti rugi bagi manfaat
yang diterima dari suatu barang milik pihak lain. Sewa disebut juga
al-ijārah al-‘ain yang berkaitan dengan benda atau barang yang
jelas wujudnya dan jelas manfaatnya, misalnya, menyewa rumah,
kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan upah ialah imbalan bagi
manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan pihak lain. Upah
disebut juga ijārah pengakuan yang berkaitan dengan orang yang
memberikan jasa melalui pekerjaan atau keahliannya meskipun
jasa tersebut tidak dirasakan secara langsung pada saat itu.
Sedangkan secara terminilogi adalah akad terhadap manfaat untuk
masa tertentu dengan imbalan dan syarat-syarat tertentu pula. 4
Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: PT. Al-Ma’rifat, 1992), h. 9

4
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Ada beberapa definisi ijārah menurut para ulama fikih,
diantaranya yaitu, menurut ulama mazhab Hanafi, beliau
mendefinisikan ijārah adalah transaksi terhadap suatu manfaat
dengan imbalan. Adapun ulama mazhab Syafi’i, mazhab Maliki dan
Hanbali mendefenisikan ijārah adalah pemilikan manfaat sesuatu
yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Ada
juga yang mengemukakan bahwa ijārah adalah bai’ al-manfa’ah
(menjual manfaat).
Sementara itu ijarah juga dapat di pakai sebagai bentuk
pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan,
tetapi merupakan aktivitas usaha jual-beli. Individu yang
membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi
pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayaai pembelian
aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud
dengan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan
aset tersebut .5
Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik
pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk
membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa
pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar
untuk membeli aset tersebut.
2. Dasar Hukum Al-Ijarah
Al-Qur’an
Hukum asal ijarah menurut Jumhur Ulama adalah boleh
(mubah), bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadist
Nabi SAW. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-Ijarah
salah satunya terdapat dalam surah al-Qashash (27): ayat 26
yang berbunyi sebagai berikut:

5

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), h. 224.
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ِ ت
ِ
ت
ت إِ ْح َد م
ْ َقَال
َ استَأْ َج ْر
ْ استَأْج ْرهم ۖ إِ َّن َخ ْ َْي َم ِن
ْ َاُهَا ََي أَب
ِ ُّ الْ َق ِو
ني
ي ْاْلَم م
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
kuat lagi dapat dipercaya". (Q. S Al-Qashash (27): 26)

Ayat di atas menjelaskan diperbolehkannya sewa
menyewa yang bersifat jasa, dari ayat di atas ini dapat kita
cerna bahwa sewa menyewa jasa sudah ada pada masa Rasullah
hingga sekarang dan dari ayat ini pula dapat kita lihat bahwa
menyewa jasa seseorang dan kemudian membayar upah di
kemudian hari itu diperbolehkan.
Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233 juga menjelaskan
tentang praktik sewa menyewa jasa:

ِ
ِ ْ َني َك ِامل
ِ ْ َات يمر ِض ْعن أ َْوََل َد مه َّن َح ْول
ني ۖ لِ َم ْن أ ََر َاد أَن
َ ْ َوالْ َوال َد م
ِ الرضاعةَ ۖ وعلَى الْمولم
ِ
ود لَهم ِرْزقم مه َّن َوكِ ْس َومُتم َّن
ََ
َ َ َّ يمت َّم
َْ
ِ
ٌض َّار َوالِ َدة
َ س إََِّل مو ْس َع َها ۖ ََل تم
ِِبلْ َم ْع مروف ۖ ََل تم َكلَّ م
ٌ ف نَ ْف
ِ
ِ
ِ
ك ۖ فَِإ ْن
َ ود لَّهم بَِولَدهِ ۖ َو َعلَى الْ َوا ِر ِث ِمثْ مل َٰذَل
ٌ بَِولَد َها َوََل َم ْولم
ِ ٍ أَرادا فِص ااَل عن تَر
ۖ اح َعلَْي ِه َما
َ َاض ِّمْن مه َما َوتَ َش ماوٍر فَ ََل مجن
َ َ َ ََ
ِ
اح َعلَْي مك ْم إِ َذا َسلَّ ْمتمم
ُّْ َوإِ ْن أ ََر
َ َدُّت أَن تَ ْس َ َْتضعموا أ َْوََل َد مك ْم فَ ََل مجن
ِ َّما آتَي تم ِِبلْمعر
َّ اَّللَ َو ْاعلَ مموا أ
اَّللَ ِِبَا تَ ْع َملمو َن
َّ َن
َّ وف ۖ َواتَّ مقوا
ْم َ ْم
ِب
]٢:٢٣٣[ ٌصْي
َ
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
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memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan”. (Q. S Al-Baqarah (2) : 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidaklah mengapa
apabila seseorang ingin anaknya disusukan oleh orang lain, dan
dari ayat di atas diperbolehkan juga untuk membayar upah
kepada orang yang menyusukan anak tersebut, dari sini dapat
di perjelas lagi bahwa bentuk ini juga termasuk ijarah dan di
perbolehkan di dalam Islam.
Al-Hadits
Adapun As-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum
diperolehkannya akad sewa-menyewa ini adalah hadis yang
diriwayatkan Ibnu Majah sebagai berikut:

ِِّ يد
ِ ِ حدَّثَنَا الْعبَّاس بن الْول:٢٤٣٤ سنن ابن ماجه
الد َم ْش ِق ُّي
َ
َ َ م ْم
ِ ِحدَّثَنَا وهب بن سع
الر ْْحَ ِن
َّ السلَ ِم ُّي َحدَّثَنَا َعْب مد
َّ َيد بْ ِن َع ِطيَّة
َ َ َْ م ْم
ِ
ال
َ َاَّللِ بْ ِن عم َمَر ق
َ َق
َّ َسلَ َم َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َعْب ِد
ْ ال بْ من َزيْد بْ ِن أ
ِ
ِ َّ اَّللِ صلَّى
َجَرهم قَ ْب َل أَ ْن
َر مس م
ْ اَّللم َعلَْيه َو َسلَّ َم أ َْعطموا ْاْلَج َْي أ
َ َّ ول
ف َعَرقمه
َّ ََِي
“Sunan Ibnu Majah 2434: Telah menceritakan kepada
kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah
menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah
As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami
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'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari
Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada
pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah,
shahih).6

Hadist dari Ibnu Majah ini menjelaskan bahwa apabila
kita menyewa jasa seseorang maka haruslah kita memberikan
upahnya seperti perjanjian yang sudah disepakati, hadist ini
juga menguatkan bahwa sewa-menyewa diperbolehkan di
dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan syarat yang telah
ditetapkan.
Kaidah Fiqh

ِْ صل ِِف الْم َعا َم ََل ِت
اْل َِب َحةم إِاَل اَ ْن يَ مد ال َدلِْي ٌل َعلَي
اْلَ ْ م م
ََْت ِرْْيِ َها
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.7

Kaidah fiqh di atas merupakan kaidah umum dalam
setiap muamalah yang dilakukan. Berdasarkan kaidah tersebut,
semua bentuk muamalah hukum ashal nya boleh (mubah),
kecuali
ada
indikasi-indikasi
yang
menunjukkan
keharamannya. Baik indikasi itu berdasarkan nash maupun
dalil ijtihadi.
3. Syarat dan Rukun Al- Ijarah
Menurut Hanafiyah rukun al-Ijarah hanya satu yaitu ijab dan
qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur
Ulama rukun ijarah muntahiyah bi al-tamlik ada empat, yaitu:
a. Penyewa (musta’jir) atau yang dikenal dengan lesse, yaitu
pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan,
6

Pentashih Muhammad Nashirudin Al-Abani, Shahih Sunan Ibnu Majah.
Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Dan
Perjanjian, Ekonomi , Bisnis Dan Sosia, ( Jakarta : Ghalia Indonesia , 2012), h.87.
7
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penyewa adalah nasabah dan Pemilik barang (mua’ajjir)
dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan
sebagai objek sewa.
b. Barang atau objek sewa (ma’jur) adalah barang yang
disewakan.
c. Harga sewa atau manfaat sewa (ujrah) adalah manfaat atau
imbalan yang diterima oleh mua’ajjir.
d. Ijab kabul, serah terima barang.
Adapun syarat-syarat al-Ijarah adalah sebagai berikut:
a. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
b. Ma’jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam
Islam, dapat dinilai dan diperhitungkan, dan manfaat atas
transaksi ijarah muntahiyah bi al-tamlik harus diberikan
lesse kepada lessor.
4. Pembagian Ijarah
Ijarah Manfa’ah
Ijarah manfaat (al-Ijarah ala al-manfa’ah), hal ini
berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
Pihak yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja
disebut ‘ajir, upah yang dibayarkan disebut ‘ujrah. Misalnya,
sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam
hal ini mu’jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir
butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara
keduanya, di mana mu’jir mendapatkan imbalan tertentu dari
musta’jir dan musta’jir mendapatkan manfaat dari benda
tersebut.8
Ijarah ala al-‘amal
Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-Ijarah ala al-‘amal),
hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti
8

Ibid.
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tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk
ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional.
Artinya, ijarah ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk
melakukan sesuatu. Mu’jir adalah orang yang mempunyai
keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah
pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut
dengan imbalan tertentu. Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas
tenaga yang ia keluarkan untuk musta’jir dan musta’jir
mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir. Misalnya, yang
mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu
rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan
orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik, dan tukang sepatu.
Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik
Adapun pengertian Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik
(IMBT) selanjutnya akan dijelaskan dengan sebutan ini. Di
dalam buku perbankan syariah yang berjudul Akad dan Produk
Bank Syari’ah, dijelaskan dengan transaksi sewa yang
berbentuk perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek
sewa diakhir priode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih
kepemilikan objek sewa. 9
Sedangkan menurut istilah, al-tamlik bisa berupa
kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat,
bisa dengan imbalan atau tidak. Jadi al-Ijarah al-Muntahiyah bi
al-Tamlik adalah perjanjian untuk memanfaatkan (sewa)
barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa,
nasabah akan memiliki barang yang telah disewakannya.
Sedangkan di dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama
Indonesia) nomor: 27/DSN-MUI/III/2002, IMBT adalah
perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi
9

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008), h. 288.
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pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada
penyewa, setelah selesai masa akad ijarah. 10
Adapun di dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor:
PER.04/BI/2007 dalam bab ketentuan umum IMBT adalah
akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat)
atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran
sewa (ujrah) antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi
sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi
pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa
setelah selesai masa sewa.
Akad pembiayaan IMBT ini timbul dalam praktek
perbankan karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin
berkembang dalam masyarakat, yang mana ternyata tidak
diikuti dengan peningkatan kondisi keuangan yang signifikan,
sehingga tidak dapat mengimbangi pemenuhan akan berbagai
kebutuhan tersebut.
Di dalam buku perbankan syari’ah yang berjudul Bank
Syari’ah dari Teori ke Praktik mengartikan IMBT adalah sejenis
perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih
tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan kepemilikan barang
di tangan si penyewa. Sifat pemindahan ini pula yang
membedakan dengan ijarah biasa.11
Banyak sekali pengertian mengenai akad IMBT ini seperti
yang telah dituliskan di atas. Dari beberapa pengertian yang
sudah tertulis dapat disimpulkan bahwa akad IMBT sangat
berbeda dari akad ijarah biasa dikarenakan IMBT adalah akad
yang diawal akadnya sewa-menyewa yang berakhir dengan
kepemilikan. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT anatara
lain:
10

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) nomor: 27/DSN-MUI/III/2002.
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah (Dari Teori Ke Praktek),
(Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), h. 117.
11
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a. Hibah diakhir periode, yaitu ketika pada akhir periode
sewa aset dihibahkan kepada penyewa;
b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada
akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga
yang berlaku pada saat itu;
c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa
membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa
berakhir dengan harga ekuivalen; dan
d. Bertahap selama priode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan
dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama
priode sewa.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan
ijarah sebagai bentuk pembiayaan agar hukum hukum syari’ah
terpenuhi, dan yang pokok adalah:12
a. Jasa atau manfaat yang diberikan oleh aset yang disewakan
tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh
kedua belah pihak;
b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang
bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset
tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa
c. Akad ijarah dihentika pada saat aset yang bersangkutan
berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset
tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih
tetap berlaku, dan
d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang
ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir.
Apabila aset akan di jual, harganya akan ditentuakan pada
saat kontrak berakhir.

12

Ibid., h. 118.
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5. Prinsip IMBT dan tujuan IMBT
Prinsip IMBT
Transaksi IMBT dilandasi adanya perpindahan manfaat
(hak guna) yang nantinya akan terjadi perpindahan
kepemilikan (hak milik) bisa melalui akad hibah, atau melaui
akad jual beli.
Tujuan dan manfaat IMBT
IMBT bertujuan untuk mengatasi permasalahan
kontemporer yang semakin banyak. Permasalahan tersebut di
antaranya adalah bagaimana seorang nasabah dapat memiliki
benda yang sangat dibutuhkannya dengan cara menyicil
dengan cara yang dibenarkan oleh syariat.
6. Hikmah IMBT
Hikmah yang terkandung di dalam sewa-menyewa tanah
adalah sebagai berikut:
a. Memberikan sebuah pertolongan kepada nasabah yang
membutuhkan kesempatan untuk memiliki rumah atau
barang lainnya dengan cara pembayaran yang berangsur
kepada bank
b. Saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.
7. Contoh Pembiayaan IMBT Pada KPR (Kredit Perumahan
Rakyat)
Dalam Islam pembiayaan untuk membantu masyarakat
dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah pun bisa menjadi
prioritas dalam mewujudkan keadilan sehingga target pasarnya
pun tidak hanya orang-orang-orang yang memenuhi kriteria bank
yang mampu dan berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.
Sebuah instrumen pembiayaan perumahan harus memenuhi
akad atau kontrak yang diperbolehkan oleh aturan syariah yaitu
akad yang tidak mengandung riba, maisyir, dan gharar yang salah
satu di antaranya adalah akad IMBT (al-Ijarah al-Muntahiyah bi alTamlik).
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Terdapat banyak akad lain yang bisa menjadi pilihan dalam
melakukan pembiayaan perumahan secara syariah, yaitu akad alIjarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Akad ini merupakan akad sewa
(ijarah) dan suatu aset riil, yaitu pembeli rumah menyewa rumah
yang telah dibeli oleh bank, dan di akhiri dengan perpindahan
kepemilikan dari bank kepada pembeli rumah. Di dalam akad IMBT
ini terdapat dua buah akad, yaitu akad jual-beli (al-Bai’) dan akad
IMBT itu sendiri, yang merupakan akad sewa menyewa yang di
akhiri dengan perpindahan kepemilikan .13
Contoh:
Ada seseorang yang hendak menjual rumah seharga Rp
100.000.000,- . Dan ada seorang pembeli B yang ingin membeli
rumah tersebut dengan meminta bantuan Bank A memberikan
pembiyaan, maka Bank A dapat menawarkan kepada pembeli B
untuk bekerja sama dengan akad IMBT.
Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah Bank A harus
membeli rumah kepada penjual rumah dengan harga Rp
100.000.000,- dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kontrak
kedua, yaitu Bank A menyewakan rumahnya kepada pembeli B.
misalkan biaya sewa yang di sepakati adalah sebesar Rp
1.000.000,- perbulan selama 10 tahun (120 bulan), maka
pembeli B akan mengeluarkan uang sampai 10 tahun adalah
sebesar Rp 1.000.000,- dikali 120 bulan adalah sebesar Rp
120.000.000,-.
Gambaran Umum Tentang Perumahan H. Amir
Perumahan Beringin Permai merupakan perumahan yang
berada di jantung ibukota Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di
Sungai Beringin Tembilahan, perumahan yang di desain dengan
tipe 72 paling banyak diminati oleh masyarakat yang menjadi
pembeli perumahan tersebut, di samping lokasi nya yang srategis
Zakwan Al-Buqhari, Akad-Akad Didalam Perbankan Syari’ah, (Banten: PT:
Kalim Cempaka, 2008), h. 267.
13
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juga bebas banjir pasang yang selama ini selalu hadir di kota
Tembilahan.14
H. Amir sebagai pemilik perumahan Villa beringin Permai
menyediakan pilihan rumah bagi konsumennya di Kota
Tembilahan. Tipe 72 satu satunya pilihan disediakan untuk
memiliki hunian berkualitas yang ditawarkan, baik rumah siap
huni.15
Telah siap rumah tipe 72 pilihan rumah konsumen yang ingin
siap huni untuk mereka yang tidak buru-buru, semua di siapkan
sesuai kebutuhan, plus rumah sudah dialiri listrik PLN. H. Amir
mengatakan, perumahan Villa beringin Permai juga hadir dengan
blok baru, hadir dengan model baru dan tampilan berkelas,
merupakan kesempatan terbaik bagi calon konsumen yang ingin
memiliki rumah di ibukota Kabupaten INHIL.
Kami menghadirkan program yang dapat memenuhi
keinginan tersebut. Booking fee sekarang dan DP (uang muka) bisa
dicicil, atau uang muka 29 persen, manfaatkan kesempatan emas
ini, maka impian Anda untuk memiliki rumah akan segera
terealisasi, jelas H.Amir lagi.16
Tak hanya itu, hunian dengan desain minimalis ini juga
memiliki kesan lebih bagi penghuninya, dengan lokasi strategis di
Sungai beringin, kota Tembilahan, akses dekat dengan pusat kota
Tembilahan.
Termasuk dekat dengan perusahaan-perusahaan swasta,
sarana pendidikan (SD hingga universitas). Selain itu, dekat dengan

14

Sejarah Berdirinya Perumahan Villa Permai, (Tembilahan), 23 Januari 2003,

h. 8.
15
H. Amir, Pemilik Perumahan H. Amir Sungai Beringin, di Jl Sungai Beringin
Tembilahan, Wawancara Langsung, 18 Agustus 2016.
16
H. Amir, Pemilik Perumahan H. Amir Sungai Beringin, di Jl Sungai Beringin
Tembilahan, Wawancara Langsung, 18 Agustus 2016.
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kantor pemerintahan dan Dermaga parit 21 kota Tembilahan, serta
dengan terminal Bandar laksamana Indragiri Tembilahan.
Perumahan villa Beringin Permai berada di kawasan yang
sudah ramai dan mudah untuk mendapatkan transportasi air atau
darat dan tidak jauh dari jalan besar. Dengan harga yang sangat
kompetitif, konsumen akan mendapatkan rumah idaman yang
berkualitas. Perumahan Villa beringin permai Type 72
menyediakan rumah dengan pilihan rumah sesuai kebutuhan
konsumen baik ready stock maupun indent.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Akad Al-Ijarah Al-Muntahiya
Bit-Tamlik
Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan bahwa yang
menjadi aspek penyebab terjadinya Al-Ijarah Al-Muntahiya BitTamlik di Tembilahan adalah masyarakat ingin memiliki rumah
minimalis yang terletak dekat jantung kota Tembilahan dengan
vasilitas yang memadai.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengakuan responden
adalah bahwa alasan mereka membeli rumah dengan akad IMBT
ini adalah karena mereka bisa mendapatkan rumah yang terletak
di jantung kota beserta dengan fasilitas dan sarana yang
mendukung, dan yang terpenting mereka bisa mendaptakan rumah
yang sesuai dengan keinginan tanpa harus membayar lunas dengan
artian mereka bisa mendiami rumah yang sesuai diharapkan
dengan dibayar mencicil setiap bulannya kepada pihak bank atau
langsung mencicil kepada pemilik rumah tersebut.17
Kemudian sebagian dari
masyarakat yang mendiami
perumahan Beringin Permai banyak sekali yang tidak memahami
akad yang mereka pergunakan saat melaksanakan transaksi
dengan bank tersebut, dan mereka juga tidak mengetahui apakah
pelaksanaan akad yang mereka lakanakan telah sesuai atau belum
Tika Zulaika, di Bank Riau Syari’ah Tembilahan,Wawancara Langsung,
23 Agustus 2016.
17
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dengan syari’at Islam karena menurut mereka, jika mereka tidak
mampu membayar angsuran pada tempo waktu yang ditentukan
mereka akan membayar dua kali lipat dibulan berikutnya, sedikit
sekali dari banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah di bank
Muamalat mengetahui akad apa yang mereka gunakaan disaat
transaksi perjanjian tersebut terjadi.
1. Pengetahuan masyarakat terhadap akad IMBT
Kehadiran villa Permai yang di namai oleh pemiliknya yang
ada di jalan Sungai Beringin Tembilahan mendapat sambutan yang
baik di kalangan masyarakat, karna menurut mereka dengan
adanya villa atau perumahan Permai ini dapat membantu
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang
sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
Hal ini berarti pilihan masyarakat terhadap akad IMBT ini
tidak didasarkan pemahaman masyarakat melainkan didasarikan
dengan kebutuhan masyarakat akan bantuan bank saja tanpa
mengetahui akad mana yang dipergunakan saat perjanjian
berlangsung. Oleh karena itu pemahaman dan pelaksanaan
terhadap akad IMBT masyarakat perumahan H. Amir akan
diuraikan pada pokok-pokok temuan di bawah ini.18
Setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat yang
menjadi responden yaitu sebanyak 30 orang yang terdiri dari 12
orang laki dan 18 orang perempuan, yang umur mereka berkisar
dari 25 hingga 45 tahun dan kesemuanya adalah nasabah dari bank
Muamalat yang menggunakan pembiyaan IMBT ini, dapat
disimpulkan bahwa masyarakat yang sudah memahami di saat
pelaksanaan akad pembiayaan IMBT ini hanya sebanyak 7 orang,
11 orang ragu-ragu, dan orang 12 tidak memahami sama sekali apa

18
Sofyan Sulaiman ,”Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam
Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), Studi Kasus BMT Al-Amin
Pekanbaru “, Skripsi Sarjana Ekonomi Syari’ah,( Pekanbaru: STEI Iqra Annisa
Pekanbaru, 2010), h. 11.

86 | Jurnal Syariah
Vol. VIII, No. 2, Oktober 2020

itu pembiayaan menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bi alTamlik. Berikut adalah tabel masyarakat yang menjadi responden
dalam penelitian ini.
Tabel 2 | Masyarakat Yang Menjadi Responden
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki – laki
12 orang
Peempuan
18 orang
Total
30 orang
Tabel 3 | Tingkat Pemahaman Masyarakat
Yang Sudah Mereka Laksanakan
Tingkat Pemahaman
Masyarakat
Paham
Ragu-Ragu
Tidak paham
Total

Terhadap Akad IMBT
Jumlah
7 orang
11 orang
12 orang
30 orang

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa kebanyakan
dari mereka mengatakan perjanjian yang dilakukan dengan bank
adalah menggunakan akad jual-beli kredit, ketika peneliti
menjelaskan cara kerja bank dengan nasabah menggunakan akad
IMBT ini mereka menjawab mekanismenya hampir sama dengan
jual beli kredit yang mereka ketahui selama ini, dari sinilah penulis
mengambil kesimpul bahwa dari 30 orang yang dijadikan sampel
hanya 7 yang memahami betul akad tersebut beserta dengan
pelaksanaannya.
2. Pandangan masyarakat terhadap sewa – menyewa yang
berakhir dengan kepemilikan
Dari hasil wawancara dengan para responden, diperoleh hasil
bahwa mereka tidak kesulitan dalam memenuhi syarat yang
diajukan sebelum menempati rumah yang mereka inginkan. Hanya
dengan melengkapi beberapa syarat yang harus dipenuhi, di
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antaranya adalah berdasarkan Dokumen Kepemilikan Perumahan
Standar:
a. Usia tidak lebih dari 50 tahun ketika mengajukan
permohonan KPR.
b. Fotokopi KTP pemohon.
c. Akta nikah atau cerai.
d. Kartu keluarga.
e. Dokumen kepemilikan agunan contoh nya SHM
Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa
sebanyak 26 orang yang menyatakan tidak kesulitan dalam
memenuhi persyaratan yang diajukan pihak bank, 4 orang agak
merasa kesulitan, sedangkan yang merasa kesulitan adalah 0
orang. Karna sebelum bekerja sama dengan pihak bank nasabah
harus mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi sebelum
melakukan akad pembiayaan IMBT. Bisa dilihat dari tabel di bawah
ini:
Tabel 4 | Tingkat Kesulitan Responden Saat Memenuhi
Persyaratan
Tingkat Kesulitan
Jumlah
Tidak Kesulitan
26 Orang
Sedikit Kesulitan
4 Orang
Kesulitan
0 Orang
Total
30 Orang
Sementara waktu yang di butuhkan untuk mendapat rumah
yang sesuai dengan keinginan pembeli adalah sebanyak 15 orang
menyatakan 3-4 bulan ini untuk rumah yang dibuat sesuai dengan
yang diminta oleh nasabah, sedangkan 15 orang menyatakan 3 – 4
minggu untuk rumah yang tanpa pesanaan, hanya melihat lokasi
dan pemenuhan persyaratan yang dilakukan dengan pihak bank.
Berikut tabel nya:
Table 5 | Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan rumah di
perumahan H. Amir
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Lama Waktu
Jumlah Responden
3-4 bulan
15 orang
(Rumah yang sesuai dengan
keinginan pembeli)
3 Minggu s/d 1 bulan
15 orang
(Rumah tanpa pesanan)
Total
30 orang
Besarnya uang muka tidak dipermasalahkan oleh nasabah
atau penghuni villa Permai karena seperti yang sudah ditulis di atas
nasabah harus memenuhi persyaratan dengan pihak bank terlebih
dahulu, termasuklah di dalamnya tertera lama tahun yang akan
diambil oleh nasabah untuk menyewa terlebih dahulu kepada bank
dan beserta uang muka dan berapa cicilan yang harus dibayar oleh
nasabah kepada bank setiap bulannya.
Untuk pembelian rumah yang dibayar secara tunai biasanya
akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan
dengan pembayaran yang diangsur, biasanya pembayaran secara
tunai ini langsung kepada pemilik perumahan villa permai yaitu H.
Amir tanpa ada perantara pihak ketiga lagi, sedangkan pembelian
yang dibeli tunai oleh bank kepada H. Amir akan bank sewakan lagi
kepada nasabah dengan dibayar mencicil setiap bulannya dan
harganya akan jauh lebih mahal, sehingga setelah pembayaran
dilunaskan oleh nasabah barulah bank akan menghibahkan kepada
nasabah / penyewa.
Analisis Pelaksanaaan Akad Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik Di
Tinjau Dari Segi Prinsip Syari’ah
AI-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik adalah sejenis perpaduan
antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa
yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.
Sifat pemindahan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.
Di dalam pelaksanaannya di perbankan syari’ah telah mengikuti
aturan atau prinsip syari’ah baik itu menurut al-Qur’an maupun
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Hadist19. Akad IMBT ini telah banyak diterapkan pada setiap
perbankan-perbankan syari’ah, begitupula dengan perbankanperbankan syari’ah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits hukum asal Ijarah
adalah boleh (mubah). Dikuatkan lagi dengan kaidah fiqh tentang
muamalah yang bebunyi:

ِْ صل ِِف الْم َعا َم ََل ِت
اْل َِب َحةم إِاَل اَ ْن يَ مد ال َدلِْي ٌل َعلَي ََْت ِرْْيِ َها
اْلَ ْ م م
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.20

Kaidah fiqh di atas menjelaskan setiap praktik muamalah
yang dilakukan pada dasarnya dibolehkan termasuk pelaksanaan
akad ijarah ini, selama tidak melanggar hukum Islam, dan tidak ada
dalil atau indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada
keharamanya.
Ditinjau dari rukun dan syarat ijarah yang telah ditentukan,
dan disesuaikan dengan pelaksanaan yang ada di perbankanperbankan syari’ah di Tembilahan.
Diketahui dalam
pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat
akad Al-Ijrah Al- Muntahiya Bit-Tamlik. Dengan melihat sistem yang
telah diterapkan oleh perbankan syari’ah di Tembilahan seperti
yang telah dipaparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis
dengan konsep akad Ijarah berdasarkan al-Qur’an dan hadist maka
dapat di simpulkan bahwa sewa menyewa yang berakhir dengan
kepemilikan (Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik ) yang
dipraktikkan perbankan syari’ah telah sesuai dengan prinsip
syari’ah .

19
Maya Sina Wati, 2013, Aplikasi Ijarah Al- Muntahiya Bit-Tamlik Dalam
Perbankan Syari’ah, Skripsi Sarjana Ekonomi Syari’ah, (Ponorogo: STAIN
Ponorogo, 2013), h. 68.
20
Islamail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Dan
Perjanjian ,Ekonomi , Bisnis Dan Sosia, ( Jakarta : Ghalia Indonesia , 2012.), h. 87.
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Wawancara dilakukan dengan Ibu Juwita Dara sebagai
Customer Service beliau mengatakan salah satu jasa perbankan
syari’ah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan Ijarah,
pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan
konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga
dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena
pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan
dengan jenis pembiayaan syari’ah lainnya.21 Keistimewaan
tersebut adalah bahwa bagi nasabah yang ingin memiliki tempat
tinggal yang sesuai harapan tidak perlu harus mengeluarkan uang
tunai melainkan hanya membayar uang muka dan nasabah di bantu
oleh bank untuk mendiami rumah tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik.
Pembiayaan ijarah dengan akad sewa-menyewa pada bank
syari’ah merupakan akad yang sangat fleksibel, sedangkan dalam
penerapannya sangat meringankan dan memberi kemudahan bagi
para nasabahnya.22 Nasabah yang memerlukan suatu barang atau
jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif
atau bisnis, tetapi tidak harus memiliki barang tersebut secara
permanen atau membutuhkan barang tetapi tidak dapat
membelinya maka dapat menggunakan akad ijarah muntahiya bit
tammlik (IMBT). Akad IMBT ialah akad yang memperjanjikan
antara penyewa dan pemilik sewa terhadap suatu barang namun
pada masa akhir sewa maka terjadi perpindahan kepemilikan
objek sewa.
Terkait pentingnya pembiayaan dengan menggunakan akad
ijarah dalam bisnis perbankan, maka perlu sekiranya untuk
mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut. Mekanisme

21

Juwita Dara Shinta, Customer Service, di Bank Riau Kepri Cabang
Pembantu Syariah Tembilahan, Wawancara langsung 29 Agustus 2016.
22
Sadono Sukirno, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Yogyakarta:
Salemba Empat, 1985), h. 274.
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tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian, guna untuk
meningkatkan keefesienan kinerja perbankan. 23
Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi
untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan
dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya
penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui
akad sewa (ijarah), sebelum transaksi jual beli dilakukan.
Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS pada tanggal 17
Maret 2008 yaitu:
1. Bank sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai
pemberi janji (wa`ad) untuk memberikan opsi pengalihan
kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada
nasabah penyewa sesuai kesepakatan,
2. Bank hanya dapat memberikan janji (wa`ad) untuk
mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek
sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank,
3. Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya
opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan
objek sewa dalam bentuk tertulis,
4. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak
penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa
disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa, dan
5. Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan
kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka
bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak
penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilakukan
pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode
pembiayaan atas dasar akad IMBT.

Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syar’ah, (Jakarta: PT.
Kencana, 2009), h. 18.
23

92 | Jurnal Syariah
Vol. VIII, No. 2, Oktober 2020

Sedangkan berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank
syari’ah, tahapan pelaksanaan IMBT adalah sebagai berikut:24
1. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu
dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank
syari’ah,
2. Wa’ad antara bank dan nasabah untuk menyewa
beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang
disepakati,
3. Bank Syari’ah mencari barang yang diinginkan untuk
disewa beli oleh nasabah,
4. Bank syari’ah membeli barang tersebut dari pemilik barang,
5. Bank syari’ah membayar tunai barang tersebut,
6. Barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada bank
syari’ah,
7. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa beli,
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran,
9. Barang diserah terimakan dari bank syari’ah kepada
nasabah, dan
10. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syari’ah
dan nasabah.
Perlu diperhatikan bahwa dalam praktek di beberapa bank,
komitmen untuk membeli barang pada akhir periode atau dengan
menggunakan IMBT yang dituang dalam wa`ad, cenderung bersifat
keharusan atau wajib bagi nasabah, karna bank akan melihat
keseriusan nasabah dalam bekerja sama dan ini merupakan salah
satu prinsip bank yaitu ketelitian.
Landasan produk ijarah Muntahiya Bittamlik dalam hukum
positif dapat dijumpai seperti di bawah ini :

24

Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema
Insanai, 2008), h. 56.
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1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 07
Tahun 1992 tentang perbankkan. Sedangkan dasar hukum
yang khusus mengatur tentang perbankkan syari’ah adalah
UU No. 21 Tahun 2008, dalam pasal 1 angka 25, yang intinya
menyebutkan bahwa pembiayaan adalah menyediakan dana
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa
transakasi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa
beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi al-tamlik.25
2. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syari’ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah,
sebagaimana yang diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008,
menyebutkan antara lain, Pemenuhan Prinsip Syari’ah
sebagaimana yang dimaksud, dilakukan melalui kegiatan
penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan
akad antara lain: Musyarakah, Mudharabah, Murabahah,
Salam, Istisna’, Ijarah IMBT dan Qard.
3. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
ijarah, menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan
pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak
guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui
pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri.26
Posisi Bank Dalam Praktik IMBT
Dalam IMBT bank bertindak selaku pihak yang menyewakan
dalam akad pertama dan selaku pemeberi hibah atau penjual dalam

25
Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi
Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Dan Praktis, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 178.
26
Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
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akad kedua. Sedangkan nasabah bertindak selaku penyewa pada
tahap pertama dan selaku penerima hibah/pembeli pada akad
kedua.
Hal itu karena akad ijarah dan akad hibah / jual beli tidak bisa
digabungkan pada waktu, asset dan pihak yang sama.
1. Tahapan IMBT di Bank Syariah
2. Nasabah menejelaskan kepada bank bahwa suatu saat di
tengah atau di akhir periode ijarah ia ingin memiliki
3. Setelah melakukan penelitian, bank setuju akan
menyewakan asset itu kepada nasabah
4. Apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset
tersebut
5. Bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan
nasabah
6. Bank membuat perjanjian ijarah dengan nasabah untuk
jangka waktu tertentu dan menyerahkan asset itu untuk
dimanfaatkan
7. Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya
sesuai dengan kesepakatan
8. Bank melakukan penyusutan terhadap asset. Biaya
penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi
9. Di tengah atau di akhir masa sewa, bank dan nasabah dapat
melakukan pemindahan kepemilikan asset tersebut secara
jual beli cicilan
10. Jika pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa, akadnya
dilakukan secara nisbah.
11. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk aplikasi
”Baiti Jannati” (Bank Muamalat)
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Keterangan:
1) A : Rumah milik H. Amir
B : Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk
memiliki rumah kepada Bank Syariah dengan membawa
semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian Bank
Syariah melakukan proses analisa pembiayaan.
2) Bank Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan
pemilikan rumah untuk nasabah, kemudian Bank Syariah
melakukan pembelian Rumah xx m2 yang diminta nasabah
kepada H. Amir (Penjual/Supplier Rumah) sebesar Rp 500
juta.
A : Rumah xx m2 menjadi milik penuh Bank Syariah
3) Bank Syariah dan Nasabah melakukan Akad Pembiayaan
berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiya Bit Tamlik selama
100 bulan untuk menyewa Rumah xx m2 dengan uang
sewa sebesar Rp 7 juta /bulan.
A : Nasabah menyewa Rumah xx m2 milik Bank Syariah
dan memperoleh manfaat dengan menempati rumah
tersebut.
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4) Nasabah membayar uang sewa bulan pertama sebesar Rp
7 juta hingga 99 (sembilan puluh sembilan) bulan ke
depan.
5) Pada bulan ke-100 atau akhir masa perjanjian, Bank
Syariah dan Nasabah melakukan Akad Hibah atas Rumah
xx m2 (Bank meng-hibah-kan ke Nasabah)
6) Sampainya pembahasan ini bahwa akad transaksi ini
diterima dikalangan diperbankan syari’ah dan sesuai
dengan hukum syari’ah yang berlaku.
Penutup
Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan
di atas, maka dapat disimpulkan. Masyarakat yang melakukan
transaksi pendanaan dengan pihak bank 23 dari 30 orang belum
dan tidak mengetahui akad Ijarah ini. Hanya 7 diantara 30 yang
benar-benar memahami dalam pelaksanaan kepemilikan rumah
yang dilakukan dengan pihak bank menggunakan akad IMBT.
Ditinjau dari konsep kerja akad pembiyaan IMBT ini di
perbolehkan oleh syari’at Islam karna dalam pelaksanaan akad
IMBT sudah memenuhi rukun dan syarat dari Ijarah. Maka dapat
disimpulkan bahwa akad pembiyaan yang ada diperbankanperbankan syari’ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.
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