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ABSTRAKS 

 

Salah satu tujuan dari ekonomi Islam adalah mencapai kemaslahatan dunia 

dan akhirat. Negara, pada tataran pemerintah harus mampu membuat berbagai 

program guna merangsang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan. 

Perum Jamkrindo, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

mendapatkan amanat untuk memberikan jasa penjaminan terhadap kredit bagi 

UMKM dan Koperasi yang disalurkan oleh lembaga perbankan. Dalam merespon 

perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia, Perum Jamkrindo 

mengeluarkan produk penjaminan pembiayaan bagi nasabah Lembaga Keuangan 

Syari’ah. 

 

Penyusun dalam rangka ini mencoba untuk meneliti apakah perjanjian 

penjaminan yang diterapkan oleh Perum Jamkrindo telah memenuhi kriteria yang 

dimaksudkan oleh hukum Islam sehingga tercipta kemaslahatan dari produk 

tersebut. Berangkat dari bahwa perjanjian penjaminan mempunyai karakteristik 

yang sama dengan akad kafalah sebagai salah satu dari bentuk akad tabarru’ yang 

sifat utamanya adalah non profit oriented. Penyusun berusaha untuk menggali 

apakah penetapan imbal jasa yang diterapkan mengandung riba’. Berlanjut kepada 

akibat-akibat hukum yang timbul dari perjanjian penjaminan dimana tidak terlepas 

dari adanya hak klaim dan pengalihan utang peneliti kemudian mengkaji 2 hal 

tersebut menggunakan prinsip dalam bermuamalat terutama dalam mengaplikasikan 

asas-asas dalam membuat perjanjian yang berisi tentang transaksi ekonomi. 

Menggunakan pendekatan normatif, penyusun menggali data di lapangan kemudian 

membahasnya dalam pandangan hukum Islam. 

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dalam penjaminan syari’ah 

yang dijalankan Perum Jamkrindo telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan 

dalam Hukum Islam. Imbal Jasa Kafalah yang ditentukan oleh Perum Jamkrindo 

sendiri telah memenuhi hal-hal yang harus ada dalam sebuah transaksi ekonomi. 

Beberapa catatan yang menurut penyusun perlu tekankan adalah dalam pembagian 

pembayaran Imbal Jasa yang proporsional antara terjamin dan penerima jaminan, 

karena keduanya mendapatkan manfaat dari transaksi ini.  

 

 

Keyword : Kafalah, akad tabarru’, hak klaim, subrogasi, imbal jasa  
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MOTTO 

" َمِن اْزَداَد ِعْلًما وَلَْ يَ ْزَدْد ُىًدى فَ َلْم يَ ْزَدْد ِمَن اهلِل ِإالَّ بُ ْعًدا"
  (70الحديث رقم - البصروي سعد أبي أمالي )

 

ُر الَناِس أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاِس َو َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا"  "َخي ْ
<Petikan 2 hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah dan Abdullah bin Abbas> 

 
 
 

# َ اِفْر  َِْد ِعَ ً ا َعمَّْن  ُ َفااِ ُوُ #

#َواْنَ ْ  َفِ نَّ َلِ ْيَ  الَعْيِ  ِ  الَنَ  ِ  #  
<Imam Syafi’I dalam buku Majma’ul Hikam wal Amtsal> 

 
 
 

I, You and Einstein have 24 hours 

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1351&pid=241194
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1351&pid=241194
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1351&pid=241194


viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

Alîf 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

tâ’ 

zâ’ 

‘ain 

gain 

fâ’ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 دة متّعد

 عّدة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة

 علة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 



x 

 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

األولياء كرامة  ditulis Karāmah al-auliyā’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 

الفطر زكاة  ditulis Zakāh al-fiṭri 

 

D. Vokal pendek  
 

__ َ _ 

 فعل

__ ِ _ 

 ذكر

__ ُ _ 

 يذهب

Fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 
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E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’ mati 

 تنسى

kasrah + ya’ mati 

 كـريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūd} 

 

F. Vokal rangkap  

 

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 

 

 أأنتم

 أعدت

شكرتم لئن  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‚l‛. 

 القرآن

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السمآء
 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

الفروض ذوي  

السنة أهل  

ditulis 

ditulis 

Żawī al-furūd} 

Ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مث اددناه أ فل  افلني # لقد خلقنا اإلنسان   أحسن  ق مي ))احلمد هلل القائل   كتابو 
، وال الة والسالم على حممد ((إال ال ين آمن ا و عمل ا ال احلات فلهم أجر غري ممن ن# 

ال ي بعث بالشريعة امحة للعادلني و كان م دا العلم و الن ا و اذلداية و اخلري مادام الزمان 
  أما بعد  .ا  ل اهلل أ  ة حسنة

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, 

sehingga selesainya skripsi ini terselesaikan pada waktu yang tepat karena 

dengan ridha-Nya lah segala sesuatu dapat terwujud pada waktu yang indah. 

Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW Rasulullah sang Uswatun 

Hasanah. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya 

skripsi ini tanpa suatu halangan yang berarti. Kepada pihak-pihak yang telah 

berjasa dalam membantu penyusun sampaikan banyak terima kasih. Syukran 

Jaziilan. 

Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada semua pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu 

menghaturkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Musa As’arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Hamim Ilyas, MA selaku pembimbing yang dengan ikhlas, sabar, 

serta intens memberikan rangsangan ilmiah dan semangat untuk kembali 

mengkaji nilai-nilai dalam syari’at Islam. 

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M. Ag selaku pembimbing akademik 

sekaligus pembimbing yang dengan kesabarannya mencurahkan waktu 

untuk berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu’amalat 

yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam 

bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua 

adalah kunci keberkahan ilmu  yang kami peroleh. 

6. Bapak Iwan Hermawan beserta seluruh staf Perum Jamkrindo Cabang 

Semarang, terima kasih atas segala bantuan dan informasi yang diberikan 

sehingga tersusunnya penelitian ini. 

7. Ayahanda Sutarna Cipta Suharja dan Ibunda Siti Supinah, terimakasih 

atas segala do’a, upaya, pendidikan karakter, serta kasih sayang yang 

berlimpah.  

8. Seluruh saudaraku tercinta Mas Yun, Mbak Kus, Mas Juli, Mas Ari, 

Mbak Wid, Mas Arif, Mbak Cup motivasi tinggi dari kalian telah 

membawaku menjalani hidup yang memang terasa tidak mudah namun 

tetap dengan ketegaran. 
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9. Segenap Keluarga Besar Blitza Remigion 679 terima kasih diskusinya, ini 

saatnya aku mengejar kalian, Keluarga Besar IKPM terima kasih atas 

motivasi besar yang kalian transfer untukku. 

10. Tim Debat Konstitusi UIN Sunan Kalijaga 2011 dan 2012, tahun ini 

kalian telah membuktikan bahwa Mahasiswa Syariah tidak bisa 

dipandang sebelah mata, inspirasi dan motivasi intelektual mengkritisi 

segala permasalahan bangsa. Temukan solusi dan perjuangkan!!! 

11. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Muamalat ’08, hidup memang 

tidak semudah yang kita bayangkan dan katakan, namun itulah yang 

membuat hidup ini indah.  

12. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut namanya satu persatu, 

terima kasih atas segala bantuan, do’a, dan kritikannya.  

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha secara maksimal untuk 

menghasilkan karya yang berkualitas, namun penyusun menyadari masih banyak 

sekali kekurangan yang berada di luar kemampuan penyusun untuk 

memperbaikinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif akan selalu 

penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa 

membimbing kita ke jalan yang lurus. 

Fastabiqul Khairat 

      Yogyakarta, 1 Sya’ban 1433 H 

                21   Juni   2012 M 

 

       Muhammad Irfan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam 

transaksi keuangan melalui lembaga keuangan semakin berkembang pesat sejak 

akhir abad XX. Sejak itu, banyak bermunculan bank-bank, koperasi, asuransi, 

serta lembaga keuangan lainnya dengan prinsip syariah. 

Proses legislasi yang menghasilkan UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari’ah semakin membuka peluang berkembangnya Lembaga 

Keuangan Syari’ah di Indonesia karena sudah mempunyai payung hukum yang 

jelas. Bersamaan dengan itu, produk-produk yang ditawarkan oleh Lembaga 

Keuangan Syari’ah pun semakin variatif. 

Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok 

besar, yaitu : Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non-Bank. Kedua 

kelompok ini bekerjasama untuk mendorong kegiatan perekonomian yang 

menyangkut pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, diharapkan 

Lembaga Keuangan Syari’ah dapat meningkatkan peran UMKM dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan 

pengentasan rakyat dari kemiskinan.
1
 

                                                           
1
  Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syari’ah: Titik temu Hukum Islam dan 

Hukum Nasional, cet. ke -1, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), hlm. 243. 
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Penjaminan Syari’ah Perum Jamkrindo yang sampai pada tahun 2010 ini 

masih merupakan satu-satunya bisnis Penjaminan Syari’ah di Indonesia.
2
 Embrio 

terbentuknya tidak lepas juga dari perkembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia 

yang dimulai pada tahun 1997 yaitu dengan terjadinya hubungan kerjasama 

penjaminan dengan perbankan syari’ah, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan 

kemudian menyusul dengan PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2003.
3
 

Pembentukan divisi Penjaminan Syari’ah di Perum Jamkrindo telah 

direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) melalui surat DSN-MUI Nomor : U-217/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 

September 2006  dan diresmikan pada tanggal 13 Februari 2007.
4
 

Kegiatan perekonomian yang semakin bergeliat di Indonesia mendorong 

beberapa elemen ekonomi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah serta 

koperasi untuk bersaing dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Hal 

ini dimaksudkan agar produk yang mereka buat bisa bersaing dengan produk 

impor maupun meningkatkan tingkat kadar ekspor sehingga dalam hal ini mereka 

bisa bersaing dengan produk luar negeri baik di pasar lokal maupun internasional. 

Dengan segala keterbatasannya para pengusaha mencari modal di 

perbankan nasional baik bank konvensional maupun syari’ah. Produk – produk 

pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syari’ah seringkali mensyaratkan 

jaminan baik itu jaminan harta maupun jaminan perorangan. Namun hal ini sering 

                                                           
2
  Perum Jamkrindo, Laporan Tahunan  Perum Jamkrindo tahun 2010, (Jakarta, Perum 

Jamkrindo, 2010) hlm. 93 

3
  Ibid., hlm. 47 

4
  Ibid., hlm. 48 
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menjadi sebuah kendala bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah untuk 

mencairkan dana bantuan dari perbankan karena dirasa belum bankable.  

Hadirnya Perum Jamkrindo sebagai lembaga penjamin kredit di Indonesia 

telah memberikan solusi yang nyata dalam menjamin setiap kredit atau 

pembiayaan yang diajukan oleh para pengusaha guna melanjutkan usaha yang 

mereka bangun dan memberikan ruang kemajuan usaha mereka agar mampu 

bersaing di pasar lokal maupun internasional. Penjaminan yang diberikan oleh 

Perum Jamkrindo dalam hal ini memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan 

kredit atau pembiayaan dari perbankan. 

Perum Jamkrindo dengan produk penjaminan syari’ahnya telah menarik 

penyusun untuk terjun mengamati bagaimana sebenarnya praktek akad kafa>lah 

yang berjalan di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk diamati dan dipelajari 

karena Perum Jamkrindo dirasa telah memberikan banyak kontribusi dalam 

menumbuhkan tingkat perekonomian negara melalui penjaminan terhadap usaha 

kecil, mikro, dan menengah. 

Dalam klasifikasi akad yang dikemukakan oleh Ir. Adiwarman A. Karim 

dalam bukunya “Islamic Banking : Fiqh and Financial Analysis”; kafa>lah 

merupakan salah satu dari akad tabarru’ yang bentuknya merupakan bentuk 

bantuan jasa berintikan pada kesiapan seseorang untuk melakukan sesuatu apabila 

ada kejadian diluar kebiasaan terjadi.
5
 Akad tabarru’ sendiri harus berasaskan 

pada niatan saling menolong dan tidak berorientiasi pada keuntungan berupa 

                                                           
5
   Adiwarman A. Karim, Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis, cet. ke - 3 

(Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005) hlm. 64. 
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materi baik itu sebagai bentuk margin keuntungan seperti dalam akad mura>bahah 

ataupun bunga yang berjalan dalam perbankan konvensional. Dalam Produk 

Penjaminan Syari’ah Perum Jamkrindo tidak terlepas dengan adanya pertanggung 

jawaban Perum Jamkrindo terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga 

keuangan dan diterima oleh para pengusaha, serta perpindahan utang peminjam 

(pengusaha) dari utang kepada bank berpindah kepada Perum Jamkrindo sebagai 

Lembaga Penjamin, dan dalam akadnya ada klausul tentang Imbal Jasa Kafalah, 

penyusun dalam kasus ini sangat tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses  

penjaminan pembiayaan yang berjalan termasuk di dalamnya tentang hak klaim, 

hak subrogasi, serta penerapan imbal jasa yang dipraktekkan oleh Perum 

Jamkrindo sehingga ditemukan prinsip syari’ah yang bisa mendukung atau 

melarang praktek-praktek tersebut. 

B. Pokok Masalah 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap klaim yang timbul dari 

Perjanjian Penjaminan Syari’ah di Perum Jamkrindo cab. Semarang? 

2. Bagaimana hukum Islam memandang pengalihan utang dalam 

Perjanjian Penjaminan Syari’ah di Perum Jamkrindo cab. Semarang? 

3. Bagaimana penerapan Imbal Jasa Kafalah Penjaminan Syari’ah Perum 

Jamkrindo cab. Semarang menurut pandangan hukum Islam? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan :  

a. Menjelaskan secara komprehensif pelaksanaan Perjanjian 

Penjaminan Syari’ah di Perum Jamkrindo cab. Semarang dalam 

pandangan hukum Islam. 

b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap klaim yang timbul 

dari Perjanjian Penjaminan Syari’ah di Perum Jamkrindo cab. 

Semarang. 

c. Menjelaskan pengalihan utang yang terjadi dalam Perjanjian 

Penjaminan Syari’ah di Perum Jamkrindo cab. Semarang dalam 

pandangan hukum Islam. 

d. Menjelaskan mekanisme penerapan Imbal Jasa Kafalah Penjaminan 

Syari’ah Perum Jamkrindo cab. Semarang dari sudut pandang 

aturan/norma hukum Islam. 

2. Kegunaan 

a. Diharapkan dari penyusunan ini akan memberikan kontribusi 

kepada para akademisi untuk mempelajari lebih jauh tentang akad 

dan praktek kafa>lah. 

b. Penyusunan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam penerapan nilai-nilai 

islami dalam implementasi produknya. 
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c. Sebagai bahan acuan bagi Perum Jamkrindo atau lembaga 

penjamin kredit lainnya yang terkait dalam penerapan akad kafa>lah 

dalam lembaga keuangan. 

D. Telaah Pustaka 

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penyusun berusaha 

untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya – karya yang mempunyai 

relevansi terhadap topik yang akan diteliti. 

Pada tataran materi tentang kafa>lah ada beberapa literatur yang membahas 

bagaimana hukum, klasifikasinya sebagai akad tabarru. Namun belum ada yang 

menjabarkan detail bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kafa>lah dalam 

Perbankan Syariah seperti perlunya perjanjian subrogasi, imbal jasa yang 

ditentukan, berhentinya akad dan nilai-nilai ekonomis dalam akad kafa>lah. 

Dalam pemaparan diatas, guna mendukung penyusunan ini, penyusun 

melakukan melakukan penelusuran berbagai literatur yang ada, antara lain : 

kafa>lah dalam Ensiklopedi Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan menjelaskan 

bahwa kafa>lah pada dasarnya diperbolehkan dan dipraktekkan pada masa Nabi 

Muhammad SAW. Dalam pendefinisiannya kafa>lah adalah pertanggungan dalam 

utang-piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga 

sebagai penjamin. Dipaparkan juga pendapat dari Wahbah az-Zuhaili tentang 
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imbal jasa dari kafa>lah dengan mengqiyaskannya dari diperbolehkannya 

mengambil upah dalam mengajar al-Qur’an dan ilmu-ilmu islam lainnya.
6
 

Definisi yang berbeda dikemukakan dalam Ensiklopedi Muslim yang 

disusun oleh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dan dialihbahasakan oleh Fadli Bahri, Lc. 

Pengertian kafa>lah dalam ensiklopedi ini adalah orang yang diperbolehkan 

bertindak untuk berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau 

menghadirkan hak tersebut di pengadilan.
7
 Dalam kedua ensiklopedi tersebut di 

atas, ada perbedaan dimana pertama memfokuskan kafa>lah pada bagaimana 

proses pertanggungan utang piutang. Namun, kedua memfokuskan kafa>lah pada 

kesanggupan pihak penjamin dalam menjamin dalam utang piutang maupun 

kehadiran di muka persidangan. 

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad kafa>lah dengan 

imbalan tidak sah bila al-ka>fil (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan 

yang dia berikan kepada pihak yang dijamin (al-makfu>l ‘anhu), dan bila tidak 

disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan 

sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad kafa>lah tetap sah. Ibnu Nujaim 

berkata:
8
 

                                                           
6
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid : 3, cet ke - 5 (Jakarta, PT. 

Intermasa, 2001), hlm. 846-849. 

7
 Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, Minhajul Muslim. alih bahasa Fadli Bahri, Lc., cet. ke – 10, 

(Jakarta, PT. Darul Falah, 2006), hlm. 530-531. 

8
  Ibnu Nujaim, Al-Bahrul Raiq Juz VI, cet ke -4, (Beirut, Darul Kutub Al-Arabiyah Al-

Kubra,1995), hlm. 242. 
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إما أن يكون اجلعل : ولو كفل رجل عن رجل على أن جيعل له جعال فهذا على وجهني

مشروطا يف الكفالة أو ال فإن مل يكن مشروطا يف الكفالة فاجلعل باطل والكفالة جائزة 

 .فأما إذا كان اجلعل مشروطا يف الكفالة ذكر أن اجلعل باطل والكفالة باطلة... 

Adiwarman A. Karim dalam bukunya ”Islamic Banking: Fiqh and 

Financial Analysis” mengemukakan tentang bagaimana skema tentang akad dan 

mengklasifikasikan kafa>lah ke dalam bentuk akad tabarru’. Dalam  

pemaparannya sebuah akad tabarru’(non profit oriented) tidak boleh menjadi 

sebuah akad tijariy (profit oriented). Namun dalam bukunya belum dijelaskan 

secara mendetail bagaimana pelaksanaan kafa>lah ini dalam implementasinya di 

lembaga keuangan terkhusus tentang Penjaminan Syari’ah.
9
 

Dalam buku “Fiqih Islam Praktis bab Muamalat” karya Ahmad Isa Asyur, 

bab kafa>lah dibahas secara singkat dan hanya menjelaskan makna kafa>lah dalam 

arti sempit yakni kesanggupan seseorang dalam menanggung tanggungan yang 

bersifat badani, sedangkan jika dalam pertanggungan hutang piutang beliau 

mengklasifikasikannya ke dalam akad waka>lah dan dhaman.
10

 

Pembahasan tentang kafa>lah dalam buku “Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia” karya Gemala Dewi dan kawan-kawan dikelompokkan ke dalam 

pemberian kepercayaan dalam kegiatan usaha. Kafa>lah sendiri dalam hal ini 

                                                           
9
  Adiwarman A. Karim, Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis, cet. ke – 3, 

(Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 64 – 66 

10
 Ahmad Isa Asyur, Fiqih Islam Praktis, Bab: Muamalah.alih bahasa Abdul hamid 

Zahwan, cet. ke – 1, (Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1995) hlm. 63 – 70. 
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disandingkan dengan beberapa akad lain, antara lain : Wadi>’ah, Rahn, Waka>lah, 

Hiwa>lah, dan ‘A<riyah yang kesemuanya dalam pengelompokan yang 

dikemukakan Adiwarman A. Karim dalam akad tabarru’. Selayaknya dalam buku 

ini, yang dibahas adalah aspek epistemologinya saja yaitu pengenalan definisi, 

dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuan-ketentuan lain tanpa secara jelas 

menganalisa proses implementasi setiap akad. Dalam bab Kedudukan Hukum 

Perikatan Islam dalam Lembaga-lembaga Syari’ah di Indonesia, buku ini juga 

mengklasifikasikan akad-akad di atas dalam bentuk penyaluran dana dengan 

spesifikasi jasa pelayanan.
11

 

Selain beberapa buku di atas, penyusun menemukan pelbagai bentuk karya 

ilmiah yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam karya ini. Penyusun 

dalam hal ini, hanya menemukan beberapa artikel yang membahas tentang kafa>lah 

di beberapa blog atau website milik beberapa orang yang berisi tentang definisi, 

syarat dan rukun, serta beberapa keterangan lain kecuali sebuah opini yang ditulis 

oleh Erwandi Tarmizi, MA
12

 membahas tentang beberapa fatwa MUI tentang 

Kafa>lah bil Ujrah yang menurutnya bahwa ijtihad yang dilakukan tidak sesuai 

dengan dalil-dalil naqli yang dikemukakan oleh beberapa Ulama dari Al-Maz}ahib 

Al-Arba’ah Al-Mu’tabarah dan merekomendasikan kepada Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji ulang terhadap fatwa tentang 

Kafa>lah bil Ujrah. 

                                                           
11

 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia,  cet. ke – 2, (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 136-140. 

12
 seorang mahasiswa strata III dari Universitas Imam Muhammad bin Saud, Saudi 

Arabia 
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Selain dari itu, penyusun melakukan penelusuran dari beberapa 

perpustakaan di beberapa universitas yang membahas tentang tema kafa>lah antara 

lain skripsi yang disusun oleh saudari Rokhlianasari dari Fakultas Syariah IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon yang membahas tentang “Konsep Kafalah Dalam 

Perbankan Islam”. Selain itu, dari almamater yang sama sebuah skripsi yang 

disusun oleh saudara Abdullah yang membahas tentang “Konsep Kafalah Bi Nafs 

Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah”. Penelitian lain dengan tema akad 

kafa>lah yang ditemukan oleh penyusun adalah karya Muhammad Irsyad R 

mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Konsep Kafalah dan 

Aplikasinya dalam Pinjaman Pelajar (Student Financing) di Koperasi Siswa 

Bangsa”, sedangkan karya lain dengan tema akad kafa>lah banyak menyoroti 

permasalahan tentang konsep bank garansi di perbankan syari’ah dan dari 

perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan 

Kalijaga penyusun menemukan skripsi maupun karya ilmiah yang membahas 

tema tentang penanggungan hutang yaitu karya Fathur Rochim dengan judul 

“Penanggungan Hutang dalam Prespektif Hukum Islam” dimana didalamnya 

membahas pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang 

Penanggungan Hutang yang kemudian dianalisa dari sudut pandang hukum Islam. 

Dalam hal ini, penyusun mengkritisi pasal – pasal dalam KUHPerdata karena 

memungkinkan adanya bunga. 

Penelusuran lain dari universitas yang ada di Indonesia, penyusun 

menemukan beberapa tema tentang penjaminan/pertanggungan hutang 

konvensional maupun syari’ah dalam lingkup Perum Jaminan Kredit Indonesia 
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ataupun lembaga keuangan lainnya dari sudut pandang keilmuan yang berbeda 

antara lain bidang hukum, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Lain daripada 

itu penyusun juga menemukan beberapa kajian tentang Peran Lembaga Penjamin 

Kredit baik itu Perum Jamkrindo maupun Askrindo. 

Satu karya ilmiah berbentuk skripsi dalam bidang ekonomi oleh Atikah 

Amelia Nasution dari Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis 

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa pada PT BPR Syari’ah PUDUARTA 

INSANI Tembung”. Pada menyimpulkan bahwa belum terdapat PSAK yang 

mengatur transaksi multijasa dan karakter multijasa sebenarnya mempunyai ciri 

yang sama dengan akad Kafa>lah dan Waka>lah dimana lembaga keuangan tidak 

mengambil bunga namun mendapatkan fee atau ujrah dari jasa yang diberikan. 

Masih dari almamater yang sama, sebuah karya Thesis menurut sudut 

pandang hukum oleh Komis Simanjuntak dengan judul “Aspek Hukum Jaminan 

dalam Perbankan Syari’ah” menerangkan bahwa konsep jaminan dalam hukum 

Islam (fiqh) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (personal guaranty) 

dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal 

dengan istilah d}aman atau kafa>lah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda 

dikenal dengan istilah rahn. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwasanya 

jaminan pada perbankan syari’ah adalah sesuatu yang mutlak tidak dapat dihindari 

dengan tujuan bahwa tiap para pihak tetap mentaati prestasi yang sudah dibuat 

dalam kontrak sehingga hal ini sebenarnya masih sama dengan yang diatur dalam 

KHUPerdata tentang Hak Tanggungan dan Fidusia. 
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Beberapa riset telah dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Lembaga 

Bapepam,  tentang peran Lembaga Penjamin dalam mengangkat perekonomian 

masyarakat, riset yang dilakukan antara lain oleh Biro Riset LM Fakultas 

Ekonomi UI pada tahun 2009 dengan menganalisis prospek industri asuransi 

dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu kondisi makroekonomi, pertumbuhan 

kredit perbankan, dan persepsi terhadap 5 faktor persaingan (5 Forces model) dan 

memberikan perbandingan dengan negara-negara lain di Asia. Riset lain juga 

dilakukan oleh institusi yang sama tentang peran BUMN dalam pengembangan 

UMKM di Indonesia melalui asuransi dan penjaminan kredit. 

Beberapa karya penelitian skripsi, thesis ataupun disertasi tentang Perum 

Jamkrindo juga telah mengisi khazanah perbendaharaan penyusun, antara lain 

karya Rian Dharmawan, Annisa Kamilah, dan Abbie Christianto Soemakno 

mereka adalah mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam 

penelitian berjudul “Analisis dan Perancangan Aplikasi Basis Data Sumber Daya 

Manusia Pada Perum Jamkrindo”. Penelitian Hukum juga telah disusun oleh 

Lestari Wanasita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul 

“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Oleh LembagaPenjaminan Kredit (LPK) Bagi 

Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi (UKMK) di Malang Jawa Timur” Studi 

Kasus di Perum Sarana Pengembangan Usaha (nama lama Perum Jamkrindo) 

Cabang Surabaya Dan Di PT. BPD Jatim Cabang Malang. 

Penelitian lain yang menyinggung peran serta Perum Jamkrindo dalam 

menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program pemerintah 

dalam mengentaskan kemiskinan adalah skripsi karya Ristiyanto Satrio W 
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mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya dengan  judul “Penjaminan Kredit 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Perum Jamkrindo” kemudian skripsi 

karya Nurul Wardani, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 

judul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong”, karya Edward Roberto Putra, 

mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Kredit Macet Dalam 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)” sebuah studi kasus di Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Sidoarjo dan skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, studi 

kasus pada PT. Bank BRI Unit Cimanggis, Cabang Pasar Minggu karya Virgitha 

Isanda Agustania, mahasiswa Institut Pertanisan Bogor Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen. 

Hasil dari penelusuran penyusun juga, bahwa ditemukan thesis yang 

mengangkat tentang Perum Pengembangan Keuangan dan Koperasi (nama lama 

Perum Jamkrindo) dengan judul “Kebijakan Pemberian Jaminan Kredit pada 

Koperasi (Studi Kasus Pemberian Jaminan Kredit bagi Koperasi pada Perum 

Pengembangan Usaha dan Koperasi)” oleh Sudijanto. Kajian ini didasarkan pada 

disiplin ilmu administrasi dimana dijelaskan bagaimana peran Perum PKK 

sebagai salah satu solusi dari pemerintah dalam kelembagaannya mengelola 

kemajuan perekonomian masyarakat dalam bentuk jaminan kredit terhadap 

koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Penyusunan ini dimaksudkan untuk 
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mengevaluasi kinerja dan efektifitas program pemerintah dalam mengangkat 

perekonomian usaha masyarakat dan koperasi.
13

 

Penelusuran yang dilakukan oleh penyusun menunjukkan bahwa judul 

yang diketengahkan belum pernah disusun oleh siapapun sehingga mempertegas 

bahwa karya ilmiah yang disusun merupakan karya asli dari penyusun. 

E. Kerangka Teoretik 

Islam sebagai agama yang hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat 

diwujudkan dengan menebar kebajikan dan menghilangkan kemudaratan yang ada 

disekitar kita. Al-Qur’an pun sudah mengisyaratkan perintah ini : 

 14وتعاونوا على الرب و التقوى وال تعاونوا على اإلمث و العدوان

Dalam berkehidupan di dunia kita sangat membutuhkan peran orang lain 

dalam menghadapi beberapa permasalahan, karena pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang-orang yang berada di 

sekelilingnya. Termasuk dalam membangun sebuah usaha oleh UMKM, 

adakalanya membutuhkan peran perbankan dalam mensubsidi permodalannya. 

Sedangkan perbankan pun kadang membutuhkan kepastian uang yang mereka 

investasikan kepada pengusaha kembali dengan nominal yang lebih, sehingga 

dalam hal ini Perum Jamkrindo sebagai jembatan antara pengusaha UMKM dan 

                                                           
13

 Sudijanto, Kebijaksanaan pemberian jaminan kredit pada koperasi : Studi tentang 

pemberian jaminan kredit bagi koperasi pada Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, tesis 

tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995 

14
 Al-Maidah (5) : 2 
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perbankan dalam merealisasikan nilai-nilai kebajikan dalam membangun usaha 

demi kehidupan yang lebih baik. 

Akad kafa>lah tidak bisa dilepaskan dengan pertanggungan dalam hal utang 

piutang. Dalam perjanjian utang-piutang, seringkali terjadi, bahwa yang 

memberikan pinjaman selain meminta jaminan bersifat kebendaan juga meminta 

jaminan perorangan yang sering diistilahkan dengan penanggungan utang yang di 

dalam istilah hukumnya disebut juga dengan bortocht atau guaranty.
15

 

Menurut ketentuan syari’at Islam penanggungan utang oleh perorangan 

diistilahkan dengan kafa>lah, d}aman, hama>lah dan za’a >mah. Kafa>lah, dalam 

pengertian epistimologi menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung 

jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum. 

Dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas 

tanggungjawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, hutang, atau 

barang. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, kafa>lah adalah 

menjadikan seorang penjamin ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab 

seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Ulama dalam hal ini 

menghalalkan praktik kafa>lah karena memang sangat dibutuhkan dalam 

mu’amalat.
16

 

                                                           
15

  Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, SH,  Hukum Perjanjian dalam 

Islam, cet. ke – 2. (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 148 

16
 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia, cet. ke – 2, (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 136. 
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Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi karena keduanya berimbas kepada keabsahan suatu perbuatan. Menurut 

T. M Hasbi Ash Shiddiqy ada 4 komponen yang harus dipenuhi dalam 

membentuk sebuah akad, yaitu
17

 : 

1. Subjek Akad (العاقدان);  

2. Objek Akad (محل العقد) 

3. Tujuan Akad (موضوع العقد) 

4. Ijab dan Qabul (صيغة العقد) 

Perkembangan lembaga keuangan syari’ah yang sangat pesat di dunia 

menuntut para akademisi untuk menggali berbagai produk lembaga keuangan 

syari’ah. Produk-produk dari lembaga keuangan syari’ah tidak lepas dari 

pembahasan tentang mu’amalat. Lapangan bidang muamalat cukup luas, sehingga 

tidak semua permasalahan yang berhubungan dengan muamalat diperinci dalam 

al-Qur’an dan al-Hadis, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan 

mu’amalat diperlukan kembali ijtihad para ulama. Dalam hal ini, Ahmad Azhar 

Basyir mengemukakan garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu’amalat, adalah sebagai 

berikut
18

 : 

                                                           
17

 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Memahami Syari’at Islam, cet. ke – 1, 

(Semarang, Pustaka Rizki Putra,2006), hal 65-66. 

18
  Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalat, cet. ke – 1, (Yogyakarta, UII 

Press, 2004), hlm 15. 
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1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali 

ditentukan lain oleh dalil yang melarangnya. 

 19أألصل يف املعاملة اإلباحة إال أن يدل الدليل على حترميها
2. Mu’amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-

unsur paksaan. 

يا ايها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن 

 20تراض
3. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan manusia. 

 21درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

4. Mu’amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan 

unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan. 

 22وتعاونوا على الرب و التقوى وال تعاونوا على اإلمث و العدوان

 

 

                                                           
19

 H. Asmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh), cet ke – 1, (Jakarta, 

Bulan Bintang, 1976), hlm. 84 

20
 An – Nahl (16) : 90 

21
 H. Asmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh), cet ke – 1, (Jakarta, 

Bulan Bintang, 1976), hlm. 85 

22
 Al-Maidah (5) : 2 
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Konsepsi ekonomi Islam merumuskan berbagai tujuan yang di antaranya 

diutarakan oleh ulama Mesir Prof. Muhammad Abu Zahrah, bahwa ada 3 sasaran 

hukum Islam yang menunjukkan Syari’at Islam diturunkan sebagai rahmat bagi 

seluruh umat manusia bahkan alam;
23

 

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 

masyarakat dan lingkungannya, 

2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang keadilan tersebut 

mencakup aspek kehidupan di hukum dan mu’amalat, 

3. Tercapainya kemaslahatan umum dengan puncak sasaran 5 jaminan 

dasar yang sering disebut dengan maqashid syari’ah, yakni : 

a. Keselamatan keyakinan agama. 

b. Keselamatan jiwa. 

c. Keselamatan akal. 

d. Keselamatan keluarga dan keturunan. 

e. Keselamatan harta benda. 

Penjaminan Syari’ah Perum Jamkrindo merupakan sebuah produk 

lembaga keuangan yang berhubungan dengan akad kafa>lah  dan sistem subrogasi 

yang dengan latar belakang diatas menurut penyusun memerlukan sebuah tinjauan 

ulang sehingga nilai-nilai dalam bermuamalat tetap sesuai dengan ketentuan dasar 

dan prinsip Islam. 

                                                           
23

 Muhammad Nazratuzzaman Hosen dkk, Lembaga Bisnis Syari’ah, cet. ke – 6 

(Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 4 
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Kafa>lah sebagai salah satu bentuk akad atau kontrak islami memerlukan 

prinsip-prinsip yang sama dengan akad yang lain sehingga bisa diterapkan 

disemua bentuk akad. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Adanya para pihak yang memenuhi syarat 

2. Adanya ijab dan qabul 

3. Tersebut dengan jelas waktu pembayaran 

4. Akad yang terjadi haruslah tertulis 

5. Adanya dua orang saksi 

6. Adanya uang jasa atau ongkos pembayaran 

7. Pembayaran ekstra 

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam 

mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Tentunya tidak luput dari sumber-sumber hukum Islam. Semoga dengan kerangka 

teoretik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan syara’, 

dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis 

penelitian lapangan
24

 (Field Research), dalam hal ini yang menjadi 

obyek penyusunan adalah pelaksanaan perjanjian penjaminan oleh 

Perum Jamkrindo cab. Semarang. 

 

                                                           
24

 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, cet. ke – 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), 

hlm. 5 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah preskriftif 

yaitu menjelaskan secara komprehensif tentang praktek akad dalam 

Penjaminan Syari’ah dan penerapan imbal jasanya di Perum 

Jamkrindo dari data – data yang terkumpul kemudian memberikan 

pandangan dari sisi hukum Islam tentang akad yang terjadi antara 

pihak Perum Jamkrindo, lembaga keuangan, dan nasabah. 

3. Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Interview atau wawancara
25

, yaitu pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penyusunan. Wawancara dilakukan 

dengan Kepala Bagian Operasional I Perum Jamkrindo cab. 

Semarang yaitu Bapak Iwan Hermawan, Lembaga Keuangan 

yang menjalin kerjasama dengan Perum Jamkrindo serta nasabah 

pembiayaan.  

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola 

dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang 

dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang 

berhubungan dengan penyusunan.
26

 Dalam hal ini penyusun 

                                                           
25

 Ibid., hlm. 34 
 
26

  Sulistyo Basuki, Dasar-dasar Dokumentasi,  (Jakarta : Universitas Terbuka : 1996), 

hlm. 11 
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mengambil data-data dari Perum Jamkrindo yang berkaitan 

dengan Penjaminan Syariah. Selain itu, penyusun juga menelaah 

bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan Kafalah dalam 

perekonomian Islam. 

Dari data yang telah dikumpulkan, maka penyusun 

mengklasifikasikannya ke dalam 3 macam: 

a. Data Premier adalah data – data yang diterima oleh penyusun 

langsung dari instansi terkait dalam penelitian ini. Bentuk data 

primier adalah surat permohonan penjaminan, perjanjian 

penjaminan antara Perum Jamkrindo dengan Lembaga Keuangan, 

Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K), Sertifikat Kafalah dan 

hasil wawancara dengan pihak terkait. 

b. Data Sekunder adalah data – data yang diperoleh oleh penyusun 

melalui kajian pustaka yang ada di perpustakaan, undang-undang, 

fatwa – fatwa Dewan Syari’ah Nasional, dan beberapa informasi 

lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini. 

c. Data Tersier, data atau informasi tambahan yang didapatkan dari 

ensiklopedia, surat kabar, dan informasi dari internet. 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang bertolak ukur dari pada kaidah hukum Islam 

dikaitkan dengan pelaksanaan akad kafa>lah dalam Penjaminan 

Syari’ah Perum Jamkrindo, sehingga dapat diperoleh kesimpulan 
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bahwa suatu pelaksanaan akad tersebut sesuai atau tidak dengan 

ketentuan Syari’at.  

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah analisis 

kualitatif. Yang pertama dengan cara deduktif, yaitu proses analisis 

data yang diangkat dari kaidah normatif hukum Islam. Dengan adanya 

kaidah tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta dan problem dalam 

perjanjian Penjaminan Syari’ah Perum Jamkrindo cab. Semarang. 

Kedua, dengan cara induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada 

dalam perjanjian Penjaminan Syari’ah (Kafalah) Perum Jamkrindo 

kemudian ditinjau dari hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan maka pembahasan dalam 

penyusunan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-

masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur 

yang menjadi syarat penyusunan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penyusunan, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisikan tentang pengertian kafa>lah, serta untuk mengetahui 

masalah yang mendasar dan merupakan landasan teori dari konsep kafa>lah yaitu 

pengertian, dasar hukum, akibat hukum, rukun dan syarat, macam-macam, 

berakhirnya kafa>lah serta imbal jasa dalam kafa>lah.  
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Bab ketiga, merupakan bahasan yang menjelaskan tentang profil singkat 

Perum Jamkrindo cab. Semarang, produk penjaminan, serta beberapa hal yang 

berhubungan dengan operasional yang berhubungan dengan Perum Jamkrindo 

cab. Semarang. 

Bab keempat, memberikan gambaran umum tentang produk penjaminan 

syari’ah dalam pelaksanaannya dimana akan dijelaskan tentang landasan hukum, 

landasan operasional dalam pelaksanaan penjaminan pembiayaan di Perum 

Jamkrindo,  serta hal-hal yang terjadi dalam perjanjian penjaminan antara lain hak 

klaim, peralihan utang, serta imbal jasa kafalah dalam perjanjian penjaminan 

syari’ah. 

Bab kelima, penyusun menganalisa Perjanjian Penjaminan Syari’ah Perum 

Jamkrindo, proses klaim, pengalihan hutang piutang  serta penetapan imbal jasa 

kafalah dalam perjanjian tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. 

Bab keenam, merupakan bagian penutup dari penyusunan ilmiah ini yang 

berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Akad Penjaminan Pembiayaan Syari’ah 

Sebagian dari pengusaha UMKM dan Koperasi dalam 

mengembangkan usahanya sering membutuhkan bantuan dana 

pihak ketiga agar usaha yang dibangun bisa mengalami 

kemajuan seperti yang diinginkan. Dalam hal ini, perbankan 

khususnya perbankan syari’ah memfasilitasi adanya 

pembiayaan dalam usaha mereka. Namun, dalam 

implementasinya pembiayaan oleh perbankan syariah ini 

mensyaratkan adanya jaminan terhadap pembiayaan yang 

dikeluarkan yang mana sering membuat sebagian pengusaha 

UMKM dan Koperasi merasa terbebani ketika kebutuhan 

pembiayaan sangat besar sedangkan jaminan yang bisa 

dijaminkan tidak mencukupi nilai pembiayaan. Pada poin 

inilah, pemerintah mendelegasikan Perum Jamkrindo untuk 

kemudian menjalankan usaha penjaminan terhadap pembiayaan 

yang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan tujuan 

meningkatkan aksesibilitas UMKM dan Koperasi dalam 

pembiayaan dari perbankan. 

Perkembangan perbankan syariah yang semakin maju 

mendorong Perum Jamkrindo untuk membuat produk jasa 
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penjaminan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

Penjaminan pembiayaan syariah menggunakan akad kafalah 

yang menjadi bagian dari akad tabarru’ dimana non profit 

oriented menjadi dasar pemberlakuannya. 

Melalui penelusuran yang dilakukan oleh penyusun 

ditemukan bahwa akad penjaminan telah memenuhi unsur yang 

disyaratkan oleh syariah jika dipandang dari pemberlakuan 

asas dalam mu’amalat dan akad kafalah. Pihak-pihak dalam 

penjaminan diberikan porsi yang proporsional menurut syariah 

untuk ikut andil dalam proses akad yang akan dijalankan. 

Para pihak disebutkan secara jelas identitasnya serta hak 

dan kewajibannya untuk menghindari adanya gharar 

(penipuan) dan eksploitasi satu pihak kepada pihak lain dari 

jasa yang diberikan. 

Perikatan yang terjadi antara para pihak dalam 

penjaminan telah memenuhi asas-asas dalam perikatan bahwa 

janji itu mengikat, dimana setiap pihak terikat dengan 

prestasinya masing-masing dalam perjanjian yang dituangkan 

dalam Sertifikat Kafalah. 

Asas keseimbangan dalam perjanjian juga terealisasi 

dengan diberikannya hak bagi setiap pihak untuk ikut serta 

dalam proses sebelum terjadi dan selama masa perjanjian. 
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Pihak terjamin dengan perjanjian pertanggungan ini 

telah mendapatkan ketenangan saat menerima pembiayaan, 

penerima jaminan pun merasa aman dalam memberikan 

pembiayaan, dan penjamin dalam memberikan manfaatnya 

mendapatkan imbalan yang semestinya. Hal-hal tersebut telah 

merepresentasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam perjanjian. 

2. Klaim dalam Penjaminan Pembiayaan 

Munculnya hak klaim kepada penjamin dalam perjanjian 

penjaminan merupakan sebuah konsekwensi yang timbul ketika pihak 

ketiga mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pembiayaan. Perum 

Jamkrindo sebagai penjamin harus mampu memenuhi klaim yang 

diajukan oleh penerima jaminan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi 

atau bahkan menghilangkan nilai kerugian yang diderita oleh 

penerima jaminan yang disebabkan wanprestasi terjamin. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa klaim penerima jaminan 

dapat dipenuhi oleh penjamin, ketika penerima jaminan dapat 

menunjukkan bahwa dia mengalami kerugian dan kerugian tersebut 

disebabkan oleh terjamin. Kedua unsur tersebut menjadi penting 

untuk menghindari adanya upaya yang tidak sehat dari salah satu 

pihak. 

Pembayaran klaim oleh penjamin baik keseluruhan kerugian 

ataupun sebagiannya didasari kepada kesepakatan dan bentuk 

perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Hal ini mengisyaratkan 
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bahwa perjanjian yang terjadi menganut asas konsensualisme
1
, dimana 

perjanjian ini didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. 

Sehingga tidak terjadi adanya pihak yang merasa dirugikan ataupun 

didhalimi dari perjanjian yang sudah disepakati. 

3. Pengalihan Hutang Piutang 

Pengalihan utang terjadi karena penjamin memenuhi 

kewajibannya terhadap klaim yang diajukan oleh penerima jaminan 

baik sebagian maupun keseluruhan. Hutang yang dialihkan kepada 

penjamin adalah sebesar klaim yang sudah dibayarkan kepada 

penerima jaminan. Hal tersebut secara jelas telah mengedepankan 

keadilan serta tidak mengandung riba karena hutang yang 

dipindahkan adalah sebesar apa yang dikeluarkan oleh penjamin 

dalam memenuhi klaim penerima jaminan. 

Dimungkinnya peninjauan kembali terhadap keadaan nasabah 

sebelum adanya rekontrak telah mengadopsi nilai-nilai islami dalam 

bentuk saling menolong dan tidak mendhalimi satu dengan yang lain. 

Hal ini menjadi penting, karena tujuan dari diadakannya penjaminan 

atau bahkan pembiayaan adalah untuk mempermudah jalan UMKMK 

dalam mengembangkan usahanya. Terlebih dalam keadaan ini, Perum 

Jamkrindo juga memberikan pengarahan kepada UMKMK pengakses 

penjaminan guna kemajuan usahanya. 

                                                           
1
 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, hlm. 10. 
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Penjualan asset atau eksekusi agunan yang digunakan oleh 

terjamin sebagai jaminan dalam penjaminan ini juga tidak melanggar 

ketentuan yang dikemukakan dalam teori gadai atau rahn. Hasil 

penjualan tersebut kemudian dibagi sesuai proporsi tiap pihak baik 

penerima jaminan, penjamin ataupun terjamin bila terjadi kelebihan 

nilai harga jual.  

4. Penetapan Imbal Jasa dalam Akad Penjaminan Pembiayaan di 

Perum Jamkrindo 

Jasa penjaminan yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo 

mensyaratkan adanya imbal jasa yang disebut dengan  Imbal Jasa 

Kafalah. Pemberlakuan imbal jasa dalam akad kafalah telah menuai 

berbagai argumen yang berbeda-beda menurut pandangan masing-

masing ulama dan titik tolak setiap argumen tersebut. 

Dari penelitian ini, penyusun menyatakan bahwa pemberlakuan 

Imbal Jasa Kafalah dalam akad kafalah diperbolehkan secara syariah. 

Penetapan IJK telah memenuhi unsur yang harus ada dalam transaksi 

ekonomi berupa ‘iwadh yaitu resiko, kerja dan usaha, serta tanggung 

jawab yang bertimbal balik dengan manfaat yang dirasakan oleh 

nasabah terjamin dan lembaga keuangan. Sehingga IJK tidak 

termasuk dalam riba yang diharamkan secara syari’ah. Nilai timbal 

balik yang setara dan kerelaan antara para pihak dalam Imbal Jasa 

Kafalah mengisyaratkan bahwa penetapan ini bukanlah merupakan 

sesuatu yang dilarang agama dalam bentuk transaksi ribawi. 
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B. Saran-saran 

1. Perum Jamkrindo 

a. Bermunculannya lembaga – lembaga penjamin kredit di tiap 

daerah di Indonesia, selayaknya Perum Jamkrindo membagi 

pengalaman dalam manajemen serta akuntabilitasnya sehingga 

lembaga-lembaga penjamin tersebut juga bisa mempraktikkan 

apa yang seharusnya ada dalam penjaminan syari’ah. 

b. Dalam meningkatkan aksesibilitas pengusaha UMKM dan 

Koperasi diharapkan Perum Jamkrindo membuat regulasi 

khusus untuk usaha-usaha mikro yang belum memenuhi 

besaran aset yang dipersyaratkan. 

c. Perum Jamkrindo selayaknya mempertegas tentang Penetapan 

Pembayar Imbal Jasa Kafalah dengan besaran yang 

proposional menurut manfaat yang didapatkan oleh penerima 

jaminan dan terjamin karena keduanya mendapatkan manfaat 

dari transaksi ini. 

2. Akademisi 

Ada beberapa point yang belum sempurna dari penelitian ini, 

diharapkan bagi peneliti lain dari berbagai bidang ilmu kemudian bisa 

mengeksplorasi hal-hal yang berhubungan dengan penagihan 

pengalihan utang melalui surat kuasa, akuntansi dalam imbal jasa dan 

hal-hal lain yang ada dalam perjanjian penjaminan. 
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Harapan penyusun, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap pihak-pihak terkait sehingga khazanah ilmu bisa terus mengalami 

kemajuan dan peningkatan nilai-nilai Islam dalam praktik dunia bisnis. 



113 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al – Qur’an dan Tafsir 

Al-Qur’an Al-Karim, Surabaya : Penerbit dan Percetakan Mahkota. 

Kitab Hadist dan Syarakh 

An-Nasa’I, Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib, Sunan An-Nasa’i Kitab al-

Ba’i fi al-bab Kafalatu ad-Dain Juz. 7, cet. ke - 1, Beirut: Dar al-

Fikr,1930. 

as-Sajastaniy, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats, Sunan Abi Daud Kitab al-

Ijarah fi al-Bab Dhiman al-‘Ariyah Juz.3, Beirut: Dar al-Fikr, 2007 

Fiqh dan Ushul Fiqh 

Asyur, Ahmad Isa. Fiqih Islam Praktis, Bab: Muamalah.alih bahasa Abdul hamid 

Zahwan cet. ke – 1. Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1995. 

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Mu’amalat, cet. ke – 1, Yogyakarta, UII 

Press, 2004. 

al-Ghomrowi, M. Zuhri. Siroj al Wahaj al Matan al Minhaj, Beirut : Dar al-Kutub 

al – Alamiyah 

Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim.alih bahasa Fadli Bahri, Lc, cet. ke 

– 10. Jakarta, PT. Darul Falah, 2006. 

al-Khounsy, Syeh Qosim. Anis al-Fuqoha Muassanah al Kutub Assqofiyah, 

Jeddah : Dar al-Wifa 

Karim, Adiwarman A. Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis. cet ke – 3. 

Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2005. 

Khalaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh, cet. ke - 1, Semarang: Dina Utama 

Semarang, 1994 

Nujaim, Ibnu. Al-Bahrul Raiq Juz VI, cet ke - 4, Beirut, Darul Kutub Al-

Arabiyah Al-Kubra,1995. 



114 

 

 

Al-Qardhawi, Yusuf.  Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif 

tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acua 

Islam, dialihbahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, cet. ke - 4, Jakarta: 

Pustaka Kautsar, 2000 

al-Qurthubi, Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jus. 5, 

cet. ke - 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007 

Rahman, Asmuni A. Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh), cet ke – 1, Jakarta, 

Bulan Bintang, 1976. 

As-Sabiq, As-Sayyid.  Fiqh as-Sunnah, cet. ke - 5, Kuwait: Dar al-Bayan, 1971 

Az-Zuhaily, Wahbah, Al-Wajiiz fii Ushul-l-Fiqh, cet. ke - 1, Beirut: Dar-l-Fikr, 

1999 

Hukum dan perundang-undangan 

Dewan Syariah Nasional. Fatwa No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah. 

Dewan Syariah Nasional. Fatwa No. 47/DSN-MUI/VI/2000 tentang Penyelesaian 

Piutang Murabahah. 

Dewan Syariah Nasional. Fatwa No. 74/DSN-MUI/VI/2000 tentang Penjaminan 

Syariah. 

__, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009. 

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan 

Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Kredit Ulang 

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah, cet. ke - 1, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007 

Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, cet. ke - 1, Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2007 

Dewi, Gemala dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. cet. ke – 2. Jakarta, 

Kencana Predana Media Group, 2006. 

Hasan, Zubairi. Undang-undang Perbankan Syari’ah: Titik temu Hukum Islam 

dan Hukum Nasional. cet. ke -1. Jakarta, Rajawali Press, 2009. 



115 

 

 

Hosen, Muhammad Nazdratuzzaman, dkk. Lembaga Bisnis Syariah, cet. ke - 6, 

Jakarta: PKES Publishing, 2008 

Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, cet. ke - 1, Depok : 

Gema Insani, 2006. 

Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. cet. ke – 2. Jakarta, Sinar 

Grafika, 1996. 

Salim H. S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet. ke - 3, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2006 

Suharnoko. Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, cet. ke - 2, Jakarta : Predana 

Media Group, 2006. 

Lain – lain  

Al-‘Adhawiy, Rif’at As-Sayyid. Mausu’atu al-Iqtishadi al-Islamiy Jus 2, cet. ke - 

1, Mesir : Dar as-Salam, 2009. 

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syari’ah, Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1999. 

Basuki, Sulistyo. Dasar-dasar Dokumentasi.cet ke – 1.  Jakarta : Universitas 

Terbuka : 1996. 

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam jilid : 3, cet ke – 5, Jakarta, PT. 

Intermasa, 2001 

Karim, Adiwarman A.. Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer, cet. ke - 1, 

Jakarta: Gema Insani Press, 2001 

Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, cet. ke – 1, Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, 2005 

Perum Jamkrindo. Laporan Tahunan  Perum Jamkrindo tahun 2010. Jakarta, 

Perum Jamkrindo, 2010. 

Ash Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. Memahami Syari’at Islam. Cet. ke – 1. 

Semarang, Pustaka Rizki Putra. 



116 

 

 

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., Al-Fiqhu Al-Muyassar Qismul 

Mu’amalat, Mausu’ah Fiqhiyyah Haditsah tatanawalu ahkaml-Fiqhi-

Islami bi uslub Wadhih lil-Mukhtashshin wa ghairihim, dialihbahasakan 

oleh : Miftahul Khairi, S.Ag., Ensiklopedia Fiqh Muamalat dalam 

pandangan 4 Mazhab, cet. ke - 1, Jakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009 

 



 

I 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

BAB I 

Halaman Footnote Terjemahan 

8 8 Ketika seorang menanggung saudaranya dan 

mensyaratkan adanya imbalan baginya maka ada dua 

pendapat yang menyatakan hal tersebut : apabila imbalan 

disyaratkan dalam penjaminan atau tidak, apabila tidak 

disyaratkan dalam akad kafalah maka imbalan tersebut 

batal sedangkan akad kafalah tetap sah, namun apabila 

disyaratkan dalam akad kafalah maka imbalan tersebut 

batal dan akad kafalah pun juga batal. 

14 14 Saling membantulah kamu dalam kebaikan dan taqwa, 

dan jangan saling membantu dalam (perbuatan) dosa dan 

perpecahan. 

17 19 Asal hukum dalam di bidang Muamalat adalah 

diperbolehkan, kecuali apabila ada dalil yang 

melarangnya. 

17 20 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil, 

kecuali kalian berjual beli yang saling merelakan 

17 21 Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada 

memelihara kebaikan. 

17 22 Saling membantulah kamu dalam kebaikan dan taqwa, 

dan jangan saling membantu dalam (perbuatan) dosa dan 

perpecahan. 

 

BAB II 

Halaman Footnote Terjemahan 

27 7 Kafalah secara bahasa adalah menumpuk 

27 8 Dan mereka diasuh oleh Zakaria 

27 9 Rasulullah bersabda : ‚saya dan orang yang menanggung 

anak yatim adalah seperti ini (menunjukkan dua jari yang 

berdekatan) dalam surga.‛ 

28 10 Kafalah adalah menggabungkan tanggungjawab 

seseorang kepada orang lain dalam hak penagihan. 

31 16 Kami kehilangan Piala Raja, barang siapa yang dapat 

mengembalikannya, maka ia akan memperoleh  bahan 

makanan seberat beban untu dan aku yang menjamin 

terhadapnya. 

31 18 Kami sedang bersama Rasulullah, dan kami hadapkan 

beliau dengan jenazah kemudian kami meminta beliau 

menshalatkannya, dan ia bertanya : apakah jenazah ini 



 

II 

 

meninggalkan suatu harta?, kami menjawab: tidak, 

kemudian Rasulullah kembali bertanya : apakah dia 

mempunyai utang?, seraya menjawab : ya, tiga dinar, dan 

mengetahui itu Rasulullah enggan menshalatkannya dan 

berkata : shalatkanlah sendiri saudara kalian, Abu 

Qatadah menyambut : Shalatkanlah dia ya Rasulullah, 

aku yang menanggung utangnya, kemudian Rasul pun 

menshalatkan jenazah tersebut. 

31 19 Orang yang menanggung adalah orang yang berhutang. 

 

BAB V 

Halaman Footnote Terjemahan 

85/88 5/8 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil, 

kecuali kalian berjual beli yang saling merelakan 

89 9 Saling membantulah kamu dalam kebaikan dan taqwa, 

dan jangan saling membantu dalam (perbuatan) dosa dan 

perpecahan. 

91 10 Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian 

bertransaksi (utang-piutang) maka tulislah. 

92 12 Kafalah adalah menggabungkan tanggungjawab 

seseorang kepada orang lain dalam hak penagihan. 

93 13 Orang yang menanggung adalah orang yang berhutang. 

95 16 Kemudharatan (kerugian) itu dihilangkan 

92 13 Saling membantulah kamu dalam kebaikan dan taqwa, 

dan jangan saling membantu dalam (perbuatan) dosa dan 

perpecahan. 
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BIOGRAFI ULAMA 

 

Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’I, Nama lengkapnya 

abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Kurasani 

An-Nasa’i Nama imam An-Nasa’i dinisbatkan pada sebuah daerah bernama 

Nasa’ di wilayah kurasan yang disebut juga Nasawi. Pada awalnya, beliau 

tumbuh dan berkembang di daerah Nasa’. Beliau berhasil menghafal al-Qur’an di 

Madrasah yang ada di desa kelahirannya. Beliau juga banyak menyerap berbagai 

disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerahnya. Saat remaja, seiring 

dengan peningkatan kapasitas intelektualnya, beliaupun mulai gemar melakukan 

lawatan ilmiah ke berbagai penjuru dunia. Apalagi kalau bukan untuk guna 

memburu ilmu-ilmu keagamaan, terutama disiplin hadis dan ilmu Hadis. 

Melakukan pengembaraan ke berbagai wilayah Islam, seperti Mesir, Hijaz, Iraq, 

Syam, Khurasan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, lawatan intelektual yang 

demikian, bahkan dilakukan pada usia dini, bukan merupakan hal yang aneh 

dikalangan para Imam Hadis. Semua imam hadis, yang biografinya banyak kita 

ketahui, sudah gemar melakukan perlawatan ilmiah ke berbagai wilayah Islam 

semenjak usia dini. Dan itu merupakan ciri khas ulama-ulama hadis, termasuk 

Imam al-Nasa’i. Karya-karya beliau antara lain As-Sunnah As-Sughra, Musnad 

Hadist Malik, dan lain sebagainya. 

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sajastaniy, berkembanglah Abu 

Daud dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak 

kecil terhadap ilmu-ilmu hadits,sehingga beliau mengadakan perjalanan (Rehlah) 

dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. ). Walaupun sebelumnya 

beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan,seperti Khurasan, Baghlan, 

Harron, Roi dan Naisabur. Beliau wafat dikota Basrah pada 16 Syawal 275 

Ibnu Rusyd, atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu 

Ahmad adalah ahli falsafah, perubatan, matematik, teologi, ahli fikah mazhab 

Maliki, astronomi, geografi dan sains. Rushd lahir 1126 dan meninggal dunia 



 

IV 

 

1198. Dilahirkan di Sepanyol dan meninggal dunia di Maghribi, beliau adalah 

ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. 

Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam, tetapi juga di 

kalangan masyarakat di Eropah. Di Barat, beliau dikenal sebagai Averroes dan 

bapa kepada fahaman sekularisme. 

Abdul Wahhab Khalaf, dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Menghafal 

al-Qur’an dalam usia yang masih cukup muda. Mendalami agama dengan belajar 

Universitas Al-Azhar, kemudian di Al-Qadha’u As-Syar’i dan selesai pada tahun 

1915. 1920 diangkat sebagai hakim di Mahkamah Syar’iyyah dan jenjang 

karirnya terus mengalami kemajuan hingga menjadi mudir masjid dibawah 

kementerian wakaf pada tahun 1924. Diangkat menjadi mufatisy pada 

Mahkamah Syar’iyyah pada tahun 1931. Karya-karya beliau antara lain al-Fiqh, 

Ahkam al-Ahkam As-Syakhsiyyah.  

Ibnu Arabiy, Bernama lengkap Abu Bakr Muhammad ibn al-‘Arabi al-

Hatimi al-Tai,1 sufi asal Murcia, Spanyol ini lahir pada tanggal 17 Ramadhan 

560 H bertepatan dengan 28 Juli 1165. Dirinya dijuluki ‛Syaikh al-Akbar‛ (Sang 

Mahaguru) dan ‛Muhyiddin‛ (‛Sang Penghidup Agama‛). Kendati tidak 

mendirikan tarekat populer—atau agama massa menurut istilah Fazlur 

Rahman—pengaruh Ibn ‘Arabi atas para sufi meluas dengan cepat, melalui 

murid-murid terdekatnya yang mengulas ajaran-ajaran dengan terminologi 

intelektual maupun filosofis. Ibn ‘Arabi wafat di Damaskus pada 16 November 

1240 bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 638 pada usia tujuh puluh tahun. 

Pencapaian spiritualnya yang luar biasa telah menyebar ke hampir seluruh Dunia 

Islam, dan bahkan Barat, hingga sekarang. 

Yusuf Al-Qardhawi, nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardawi. 

Dilahirkan di Safat Turab, Mesir 9 September 1926, seorang ulama kontemporer 

ahli dalam hukum Islam. Karya – karya fenonemal yang telah beliau hasilkan 

antara lain al-Halal wa al-Haram fil Islam, Fiqh Zakat, dan lain sebagainya. 

http://amuli.wordpress.com/2008/04/08/bab-ii-ibn-%E2%80%98arabi-kehidupan-karya-dan-pengaruhnya/#_ftn1


 

V 

 

As-Sayyid As-Sabiq, Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di 

Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-

Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Sebagian ulama 

menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada ‘tidak bermadzhab’ 

sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, 

karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak 

mengingkari keberadaanya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang 

jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang 

kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, mempermudah gaya 

bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak 

memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung 

untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka 

cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah 

dari pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladani al-Qur’an dalam 

memberikan alasan hukum. 

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, putra Tengku Haji Husen 

seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja’far 

Ash-Shiddiqiy. Seorang dosen di IAIN Sunan Kalijaga sampai pada tahun 1960 

dan menjadi dekan Fakultas Syari’ah dari tahun 1960 – 1972. Lahir di Aceh, 10 

Maret 1904 dan wafat pada 9 Desember 1975. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Pra Penjaminan Pembiayaan 

a. Bagaimana Mekanisme pengajuan Kafalah 

b. Siapa yang berhak mengajukan 

c. Adakah survei yang dilakukan 

d. Kriteria peneriman jasa Kafalah 

e. Pihak mana saja yang terkait 

f. Bagaimana SDM PT. Jamkrindo dalam penanganan Kafalah 

2. Proses Penjaminan Pembiayaan 

a. Program Kafalah apa saja yang sudah dilakukan oleh PT. Jamkrindo 

b. Apa bentuk monitoring dari PT. Jamkrindo demi kelancaran angsuran 

c. Bagaimana praktek suborgasi yang dilakukan 

d. Bagaimana pengajuan klaim dari bank sebagai penerima jaminan 

e. Bagaimana perkembangan saat ini 

f. Berapa besarkan prosentase yang dicover oleh PT. Jamkrindo 

g. Nilai-nilai Islami dalam budaya kerja PT. Jamkrindo 

3. Pasca Penjaminan Pembiayaan 

a. Bagaimana proses angsuran setelah klaim dari bank di ACC 

b. Jika kemudian macet, apa yang dilakukan oleh PT. Jamkrindo 

c. Bagaimana mekanisme prkatek imbal jasa 
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