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Umar bin Khatab keliling pasar Madinah, sambil membawa tongkat 
kecil. Beliau mengusir pedagang yang tidak paham fikih muamalah, 
sambil mengatakan,

Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali yang paham fikih. Jika 
tidak, dia akan makan riba, sadar maupun tidak. (HR. Turmudzi 
489 dan dishahihkan al-Albani).

Ali bin Abi Tholib mengatakan,
“Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu 
agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia 
akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.” 
(Mughnil Muhtaj, 2/22).

Oleh Ustadz Ammi Nur Baits
dengan beberapa penyesuaian dari PPFM tanpa mengurangi makna

I L M U  S E B E L U M  B E R D A G A N G …

T A U B A T  D A R I  H A R T A  H A R A M
T I D A K  H A R U S  M E N G U N T U N G K A N

Allah berfirman yang artinya,
Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan 
berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia 
dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, 
berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. 
Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (QS. al-Hajj: 11)

M A K A L A H  K A J I A N

TANYA
JAWAB

BEDAH
AKAD
KPR Ustadz Ammi Nur Baits

Hafidzahullahu ta'ala

Bersam
a

KajianFIKIH
Muamalah

KPR oh… KPR
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Halal

Haram
Domain

Ketika Allah menjelaskan masalah tathfif 
(orang yang curang), Allah ingatkan hisab 
di akhirat. Allah berfirman yang artinya,

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang 
yang curang, (yaitu) orang-orang yang 
apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dipenuhi, dan apabila 
mereka menakar atau menimbang 
untuk orang lain, mereka mengurangi, 
Tidaklah orang-orang itu menyangka, 
bahwa sesungguhnya mereka akan 
dibangkitkan.” (QS. al-Muthaffifin: 1-4)

Allah berfirman yang artinya, 
“Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tenteram.”

(QS. ar-Ra‘du: 28)

Makna dzikrullah

MENGINGAT
ALLAH

PERINGATAN
DARI ALLAH
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Akhiratitu

Sesuai aturan itu menenangkan…



Hakekat KPR…
Tahapan pengajuan KPR;
1. Nasabah cek lokasi
2. Jika minat, dia datang ke developer menyerahkan berkas-berkas seperti 

KTP, KK, NPWP, dst.
3. Jika memenuhi kriteria kelayakan, bayar DP dengan prosentase sesuai 

kesepakatan
4. Selanjutnya pengajuan KPR ke bank, dan dilakukan BI checking 
5. Verifikasi
6. Jika semua memenuhi, terbit SP3K (surat persetujuan KPR)
7. Kemudian nasabah, developer, dan bank bertemu.
8. Dilakukan transaksi KPR di depan notaris
9. Bank bayar tunai dana ke developer
10. Nasabah angsur KPR ke bank

Skema transaksi di atas, ada 4 pihak yang terlibat:
1. Developer sebagai pemilik barang (properti)
2. Konsumen sebagai pembeli barang
3. Bank sebagai penyedia dana talangan tunai
4. Notaris sebagai saksi dan pencatat transaksi. 

Dari alur transaksi di atas, ada 2 transaksi utama,
[1] Transaksi jual beli antara konsumen dengan developer
 Transaksi ini terjadi ketika konsumen telah melakukan akad dengan 
developer.

Diantara bukti bahwa akad yang dilakukan konsumen adalah dg 
developer, 

• Konsumen bayar DP ke developer 
• Kesepakatan harga rumah dilakukan antara developer dengan 

konsumen. Baik sesuai pricelist/kesepakatan
• Dalam akta jual beli, pihak pertama developer sebagai penjual, pihak 

kedua adalah konsumen, dan bukan bank
• Ketika terjadi resiko apapun terhadap rumah, konsumen komplain 

langsung ke developer, dan bukan ke bank.
[2] Transaksi utang piutang antara konsumen (nasabah) dengan bank.
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Utang beriba…

Rukun jual beli itu ada 3:

1. Subjek akad (pelaku akad), penjual & pembeli

2. Objek akad, barang dan mata uang yang ditransaksikan. 

3. Shighat transaksi

Transaksi bermasalah, utang piutang antara bank dan 
nasabah yang ada bunganya (riba)
Ada 4 yang terlibat, 
1. Bank sebagai pemakan riba
2. Konsumen (nasabah) sebagai pemberi makan riba
3. Developer sebagai saksi transaksi riba
4. Notaris sebagai pencatat sekaligus saksi transaksi riba
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Normalnya, dalam satu objek akad hanya
ada 2 pihak yang terlibat, penjual dan pembeli.


