
 

 

ABSTRAK 

 

LinaPusvisasari:Relevansi Antara Investasi Sukuk Ijarah Di Pt. Berlian Laju Tanker Dengan 

Hukum Ekonomi Syariah 

 

Penelitian ini menjelaskanSukuk Ijarahpada PT Berlian Laju Tanker Tbk. Pembahasan 

mengenai Sukuk Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk ini mengenai Struktur, akad-akad dalam 

Sukuk Ijarah. bertransaksisukuk ijarah tentang jaminan yang diberikan oleh Pt.Berlian Laju 

Tngker kepada investor mengenai gagalnya pembayaran imbalan sebesar nilai nominal karena 

terjadi risiko bisnis.Jika benar underlying asset oblijasi ijarah tersebut adalah Kapal, maka 

pemegang obligasi ijarahakan tetap aman karena bisa menjual kapal tersebut kepihak lain. 

Terjadinya kasus pada Pt. Berlian Laju Tanker tersebut masih belum adanya perbedaan antara 

konvensional dan syariah serta belum bisa menyakinkan investor walaupun menggunakan akad 

ijarahsale and lease back (jual beli dan sewa) sesuai prinsip syariah. 

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui Konsep investasi sukuk ijarah dalam hukum 

ekonomi syariah, Mekanisme Investasi Sukuk Ijarah Di PT. Berlian Laju Tanker dan Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Investasi Sukuk Ijarah Di PT. Berlian Laju 

Tanker. 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitan ini, penulis menggunakanmetode 

deskriptif dan kualitatif untuk menggambarkan dan memetakan konsep-konsep dan analisisnya 

terhadap teori-teori sukuk ijarah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

sosiologis dan normatif-yuridis, yaitu pendekatan disiplin ilmu dan teori hukum yang berfungsi 

untuk penyelesaian investasi sukuk ijarah dengan sesuai pandangan Hukum Ekonomi Syariah, 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan bukti-bukti untuk mendukung 

fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Sumber data penelitianiniterdiridariduasumberyaitu 

data primer dan data sekunder.Teknikpengumpulan data menggunakantekniklibrary research 

denganmengkaji data-data yang bersumberdariketentuanperundang-

undanganmengenaipenerbitanobligasisyariah.Analisi data yang 

digunakandalampenelitianmenggunakanmetodepenelitiankualitatif yang 

berupakalimatdanbukanmerupakanangka statistic. 

Berdasarkan analisis dapatdisimpulkan bahwa ;Pertamakonsep investasi sukuk ijarah 

dalam hukum ekonomi syariahpembiayaan yang menggunakan sistem akad ijarah, atau surat 

berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh 

perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak penerbit sukuk untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil penyewaan aset serta 

membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.  

KeduaMekanisme Investasi Sukuk Ijarah Di PT. Berlian Laju Tanker terdiri dari akad 

Ijarah, akad Wakalah, dam Akad Kafalah. Struktur Sukuk Ijarah dan akad-akad dalam Sukuk 

Ijarah tidak belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.ini dapat dilihat dari akad-

akad pendukung seperti akad Ijarah,akad Wakalah, dan akad Kafalah.  

Ketiga ketidaksesuain akad-akad dalam Sukuk Ijarah dalam Sukuk Ijarah berakibat pada 

Sukuk Ijarah tidak mereprentasikan kepemilikan pemegang Sukuk Ijarah atas Hak manfaat. 

Sukuk Ijarah ini hendaknya mereprentasikan kepemilikan hak manfaat dari pemegang Sukuk 

Ijarah, dan objek ijarah menjadi jaminan untuk merepresentasikan kepemilikan hak manfaat dari 

pemegang Sukuk Ijarah. 

 



 

 

 


