
 

 

ABSTRAK 

 

Syifa Utami Putri: Analisis Terhadap Klausul Tukar Agunan Pada 

Perjanjian Baku Produk Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syari’ah 

Mandiri KCP Jatinangor. 

 

Di dalam Pasal Jaminan perjanjian Pembiayaan Mikro Murabahah Bank 

Syari’ah Mandiri KCP Jatinangor, terdapat klausul yang menyatakan bahwa jika 

agunan dalam pembiayaan tersebut nilainya menjadi berkurang maka nasabah 

akan menambah dan/atau menukar agunan sesuai dengan permintaan bank. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dari pencantuman 

klausul tukar agunan, pelaksanaannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah 

terhadap klausul tersebut ditinjau dari asas-asas perjanjian dalam Islam, UU No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan hukum pembanding terkait. 

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan dari nasabah kepada 

Bank dalam rangka melakukan permohonan pembiayaan. Secara mafhum 

mukhalafah, ketika ada tambahan, maka ada pokok. Jaminan pokok sendiri 

merupakan keyakinan bank terhadap nasabah. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah mewajibkan Bank Syari’ah untuk menilai 

secara seksama terhadap kompetensi nasabah dalam suatu pembiayaan termasuk 

agunan.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif, menggunakan metode desktiptif analisis, sedangkan metode 

pengumpulan data penelitian ini melalui tahap wawancara, dokumentasi serta 

library research dengan mengumpulkan, menyusun, menelaah, mengelola data 

serta menarik kesimpulan dari penelitian ini. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, klausul tukar agunan yang 

terdapat pada perjanjian Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri 

KCP Jatinangor merupakan perjanjian baku dimana perjanjian tersebut dibuat 

sepihak oleh bank sebagai bentuk kehati-hatian dari nilai agunan yang tidak 

mencapai standar pembiayaan. Kedua, pelaksaan penukaran agunan dari bank ke 

nasabah ini tidak berbeda secara teknis dari pelaksanaan penukaran agunan atas 

kemauan nasabah Ketiga, berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah 

perjanjian baku pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah selama 

perjanjian tersebut meliputi keabsahan akad, tidak melanggar unsur yang dilarang 

oleh prinsip syari’ah dan tidak melanggar prinsip perjanjian syari’ah. Sementara 

dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah 

menegaskan bahwa bank syari’ah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan 

kemampuan calon nasabah melunasi kewajibannya dan keyakinan tersebut 

diperoleh melalui penilaian yang seksama. Pencantuman klausul tukar agunan 

tersebut menandakan bahwa bank tidak melakukan penilaian dengan seksama 

sehingga berindikasi merugikan nasabah. Hal ini disebabkan karena nasabah harus 

membayar biaya appraisal yang sebelumnya sudah dilakukan serta membayar 

ulang pengikatan agunan. 


