FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 58/DSN-MUI/V/2007
Tentang
HAWALAH BIL UJRAH

ﻴ ِﻢﺮ ِﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﻟﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional setelah
Menimbang

: a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
belum mengatur hawalah muthlaqah dan ketentuan ujrah/fee
dalam hawalah;
b. bahwa akad Hawalah bil ujrah diperlukan oleh LKS guna
memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan
pelayanan terhadap nasabah;
c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hawalah bil
Ujrah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT; antara lain:
a. QS. al-Ma’idah [5]: 1:

...ﻮ ِﺩ ﻌ ﹸﻘ ﻭﻓﹸﻮﹾﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻮﹾﺍ ﹶﺃﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳﻳ
“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”
b. QS.al-Baqarah [2]: 282:

ﻩ ﻮﺘﺒﻰ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﺴﻤ
 ﻣ ﺟ ٍﻞ  ٍﻦ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃﺪﻳ ﻢ ِﺑﻨﺘﺍﻳﺗﺪ ﻮﹾﺍ ِﺇﺫﹶﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟ ِﺬﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳﻳ
ﺎﺐ ﹶﻛﻤ
 ﺘ ﹾﻜﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
 ﺏ ﻛﹶﺎِﺗ
  ﹾﺄﻭ ﹶﻻ ﻳ ﺪ ِﻝ ﻌ ﺐ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﻢ ﻛﹶﺎِﺗ ﻨ ﹸﻜﻴﺑ ﺐ
 ﺘﻴ ﹾﻜﻭﹾﻟ
ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﺑﺭ ﻪ ﺘ ِﻖ ﺍﻟﹼﻠﻴﻭﹾﻟ ﻖ ﺤ
 ﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﻋﹶﻠ ﻱ
 ﻤِﻠ ِﻞ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﻴﻭﹾﻟ ﺐ
 ﺘﻴ ﹾﻜﻪ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻪ ﺍﻟﹼﻠ ﻤ ﻋﱠﻠ
...ﻴﹰﺌﺎﺷ ﻪ ﻨﺲ ِﻣ
 ﺨ
 ﺒﻳ
“Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya….”
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2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud,
dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

.ﻊ ﺒﺘﻴﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻣِﻠ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﻊ ﹶﺃ ﺗِﺒ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹸﺃ،ﻲ ﹸﻇ ﹾﻠﻢ ﻐِﻨ ﻣ ﹾﻄ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ
“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh
orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang
di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya
(dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”
(HR. Bukhari).
b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari
‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

ﺎﺍﻣﺣﺮ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ
ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺎﺻ ﹾﻠﺤ
 ﲔ ِﺇ ﱠﻻ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴﺑ ﺰ ﺎِﺋﺢ ﺟ ﺼ ﹾﻠ
 ﺍﹶﻟ
.ﺎﺍﻣﺣﺮ ﺣ ﱠﻞ ﻭ ﹶﺃ ﻼ ﹰﻻ ﹶﺃ
ﺣ ﹶ ﻡ ﺮ ﺣ ﺮﻃﹰﺎ ﺷ ﻢ ِﺇ ﱠﻻ ِﻭ ِﻃﻬﺷﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ
 ﻤ ﺍﹾﻟﻭ
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram.”
c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibn
Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

.ﺘ ﹾﻞﺤ
 ﻴﻣﻠِﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻋﻠﹶﻰ ﺤ ﱢﻘ ِﻪ
 ﻴ ﹶﻞ ِﺑﻦ ﹸﺃ ِﺣ ﻣ
“Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka
dia harus menerima pengalihan itu.”
d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta
‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri,
Nabi s.a.w. bersabda:

.ﻩ ﺮ ﺟ ﻪ ﹶﺃ ﻤ ﻌِﻠ ﻴﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺮﺮ ﹶﺃ ِﺟ ﺟ ﺘ ﹾﺄﺳ ﻣ ِﻦ ﺍ
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”
2. Ijma’. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.
3. Kaidah fiqh:

.ﺎ ِﻤﻬﺤ ِﺮﻳ
 ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹲﻞﺩِﻟ ﺪ ﱠﻝ ﺣ ﹸﺔ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎﺕ ﹾﺍ ِﻹﺑ
ِ ﻼ
ﻣ ﹶ ﺎﻤﻌ ﺻ ﹸﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 ﹶﺍ َﻷ
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ﺍ ﹸﻝﺰﺭ ﻳ ﺮ ﻀ
 ﺍﹶﻟ
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”
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: 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa ‘Abdullah alHamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr,
dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5,
hal. 542-543:

ﺪ ﹾﻓ ِﻊ ﺪ ِﺭ ِﺑ ﺼ
 ﻤ ﻚ ِﻟ ﹾﻠ
 ﻨﺒﺎ ﺍﹾﻟﻴﻬﺪ ِﻓ ﻬ ﻌ ﺘﻲ ﻳ  ﹶﺔ ﺍﱠﻟِﺘﻨ ِﺪﻳﺘﺴ
 ﻤ ﺕ ﺍﹾﻟ
ِ ﺍﺎﺩﻋِﺘﻤ ِﺇ ﱠﻥ ﹾﺍ ِﻹ
ﻲ ﺧ ﹸﺬ ِﻓ ﺆ ﻱ ﻳ
 ﺮ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﺟ ﻭﹾﺍ َﻷ ،ﺰﺓﹲ ﺎِﺋﻮ ِﺭ ِﺩ ﺟ ﺘﺴ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻪ ﺕ ﹶﻟ
ِ ﺤﻘﱠﺎ
 ﺘﺴ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
ﻦ ﻴﺑ ﺭ ﻭ ﺪ ﺗ ﻣ ِﻞ ﺎﺘﻌﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﻌ ﹶﺔ ﻴﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﻃِﺒ ﺯ ﺍﺠﻮ
 ﺝ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﺧ ﻭ .ﺰ ﺎِﺋﺎ ﺟﻣﻘﹶﺎِﺑِﻠﻬ
ﻚ
 ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ ،ﺎﻴﻬﻣ ﹶﺔ ِﻓ ﺮ ﺣ ﺟ ٍﺮ ﹶﻻ ﻮﻛﹶﺎﹶﻟ ﹸﺔ ِﺑﹶﺄ ﺍﹾﻟ ﻭ.ﺎ ِﻥﻀﻤ
 ﺍﻟﺍﹶﻟ ِﺔ ﻭﺤﻮ
 ﺍﹾﻟﻮﻛﹶﺎﹶﻟ ِﺔ ﻭ ﺍﹾﻟ
ﻴ ِﻪﻴ ﹶﻞ ِﻓﻱ ِﻗ
 ﺎ ِﻩ ﺍﱠﻟ ِﺬﻤ ِﻦ ﺍﹾﻟﺠ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺛ ﻪ ﺟ ﺮ ﺧ ﺟ ٍﺮ ﺎ ﹸﻥ ِﺑﹶﺄﻀﻤ
 ﺍﻟ ﻭ.ﺟ ٍﺮ ﺍﹶﻟ ﹸﺔ ِﺑﹶﺄﺤﻮ
 ﺍﹾﻟ
ﺎﹶﻟ ِﺔﺠﻌ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻪ ﺟ ﺮ ﺧ ﺎ ﹶﻛﻤ،ﻴﺔﹸﺎِﻓ ِﻌﺍ ِﺯ ِﻩ ﺍﻟﺸﺠﻮ
 ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺑ ،ِﻫﺔ ﺍﻭﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻜﺮ ﻣ ِﺔ ﺮ ﺤ
 ﺑِﺎﹾﻟ
.ﺎﻀﻴ ﹸﺔ ﹶﺃﻳﺎِﻓ ِﻌﺎ ﺍﻟﺸﺯﻫ ﺎﻲ ﹶﺃﺟ ﺍﱠﻟِﺘ
ﻚ
 ﻨﺒﺎ ﺍﹾﻟﻴﻬﺪ ِﻓ ﻬ ﻌ ﺘﻲ ﻳ ﻲ ﺍﱠﻟِﺘ ﻭ ِﻫ ،ﺎﺍ ِﻋﻬﻧﻮﻭﹶﺃ ﺎ ِﻥﻀﻤ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺎﻦ ِﺧﻄﹶﺎﺑ ﻋ ﺙ
ﺪ ﹶ ﺤ
 ﺗﻭ
ﻦ ﻤ ﻀ
 ﻴ ِﻞ ﻳﻌ ِﻤ ﺍِﺋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ِﺇﻟﹶﻰ ﺩ--ﻴِﻠ ِﻪﻋ ِﻤ ﺐ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻃﹶﻠ ﺎ ًﺀِﺑﻨ-- ﻪ ﺮ ِﺳﹸﻠ ﺏ ﻳ
ٍ ﻮ ﺘﻤ ﹾﻜ ِﺑ
ﺎﻧﻬﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻚ
 ﺝ ﹶﺫِﻟ
 ﺮ ﺧ ﻭ .ﺰﹲﺓ ﺎِﺋﺎ ﺟﻧﻬﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇ ،ِﺎِﺗﻪﺍﻣﻴ ِﻞ ِﻻﹾﻟِﺘﺰﻌ ِﻤ ﻴ ﹶﺬ ﺍﹾﻟﻨ ِﻔﺗ ﻴ ِﻪِﻓ
.ﺎﻴﻬﻣ ﹶﺔ ِﻓ ﺮ ﺣ ﺎ ﹶﻻﻴ ِﻬﻤﻋﹶﻠ ﻮﹶﻟ ﹸﺔ ﻤ ﻌ ﺍﹾﻟ ﻭ،ِﺎﻥﺰﺗ ﺎِﺋﺎ ﺟﻫﻤ ﻭ ،ﻭ ﹶﻛﻔﹶﺎﹶﻟﺔﹲ ﻭﻛﹶﺎﹶﻟ ﹲﺔ ﹶﺃ
ﺐ
ِ ﺘﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛ ﻭ  ِﺔﺎ ِﺩﻳﺎ ِﺩ ِﺭ ﺍ ِﻻ ﹾﻗِﺘﺼﻤﺼ ﺍﹾﻟﺍ ِﺟ ِﻊ ﻭﻤﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺳِﺘ ِﻪ ﺍﻲ ِﺩﺭ ﺪ ِﻓ ﻤ ﺘﻋ ﺍﻭ
.ﺘِﻠ ﹶﻔ ِﺔﺨ
 ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
ِ ﻤ ﹶﺬَﺍ ِﻫ ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻘ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji
kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas
importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai
imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini
oleh Muhsthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik
muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah,
hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee)
tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan
imbalan.
Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa alHamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity,
kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh
(jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain
hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga
menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju’alah
yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.
Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank
garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen
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yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang
berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajibankewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa
menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi
tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah;
dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan
imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI
pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH

Pertama

: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan
a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain,
terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah.
b. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah
orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal ’alaih
sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000
tentang Hawalah.
c. Hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang
yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih;
d. Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;

Kedua

: Ketentuan Akad
1. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah.
2. Dalam hawalah muthlaqah, muhal ’alaih boleh menerima
ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar
utang muhil.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara
jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak
yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam
akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal
berpindah kepada muhal ‘alaih.
9. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujrah boleh
memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal.
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: Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah atau Pengadilan
Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H
30
Mei
2007 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

DRS. H.M. ICHWAN SAM
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