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Akad pembiayaan kepemilikan rumah di perbankan syariah dilakukan  dengan 

menggunakan prinsip murabahah (jual beli), dengan memperoleh keuntungan, yang 

pembayarannya dilakukan secara mengangsur, sehingga ada sejumlah utang yang 

diterima nasabah dari bank. Oleh karena itu dalam akad pembiayaan murabahah 

tersebut terdapat beberapa unsur, yaitu para pihak yang bertransaksi, obyek, margin 

(keuntungan), harga, uang muka, utang piutang, pembayaran angsuran, jaminan, dan  

penyelesaian masalah.   

Menurut prinsip syariah kedudukan benda jaminan dalam pembiayaan  kepemilikan 

rumah di bank syariah meskipun tidak disyaratkan, tetapi diperbolehkan. Fungsi 

jaminan tersebut untuk memberikan kepastian kepada Bank Syariah agar pembiayaan 

yang telah diterima oleh nasabah dari Bank Syariah dapat dikembalikan sesuai 

dengan jumlah yang telah disepakati oleh nasabah dengan Bank Syariah (sesuai yang 

diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaannya), terutama apabila nasabah melakukan 

wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan dana yang telah diterimanya dari Bank. 

Sehingga Bank mendapatkan kembali dana yang telah diberikannya kepada nasabah 

dari hasil penjualan benda jaminan tersebut, namun demikian penyelesaiannya harus 

tetap memperhatikan prinsip syariah, yaitu dengan mengutamakan musyawarah dan 

mufakat.   

Pelaksanaan pemberian jaminan dalam pembiayaan ini mengacu pada pemberian 

jaminan sebagaimana dilakukan oleh perbankan konvensional, karena belum ada 

ketentuan yang mengatur tentang jaminan dalam perbankan syariah. Ketentuan 

jaminan dalam perbankan konvensional berpedoman pada ketentuan umum tentang 

jaminan yang diatur dalam pasal 1131 sampai dengan pasal 1138 BW dan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  
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 Sehingga dalam pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah, juga mengikuti 

ketentuan tersebut, dengan melakukan akad pembiayaan dan akad pengikatan 

jaminannya. Pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank dilakukan dengan 

ditandatanganinya akta SKMHT atau APHT. Dalam pelaksanaan pembuatannya 

diperlukan peran serta Notaris/ PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta-

akta tersebut dan membantu dalam pemeriksaan keabsahan dokumentasi yang 

diajukan kepada bank syariah oleh nasabah pembiayaan.  

Dalam menyelesaikan pembiayaan kepemilikan rumah yang bermasalah di bank 

syariah, mengutamakan cara musyawarah dan mufakat. Prinsip ini mengacu pada 

prinsip syariah Islam yang menganjurkan perdamaian, karena dengan adanya 

perdamaian diantara para pihak yang bermasalah, maka akan terhindarlah kehancuran 

silaturahmi diantara para pihak dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan 

dapat diakhiri. Apabila mulai ada masalah dalam pembiayaan ini, maka bank syariah 

mencari upaya untuk bisa menyelamatkannya melalui program penyelamatan 

pembiayaan, yaitu dengan restrukturisasi. Jika langkah ini gagal, maka penyelesaian 

yang diharapkan menghasilkan perdamaian dilakukan dengan menggunakan arbiter 

sebagai penengah, dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional ( Basyarnas ). 
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