
iii 

 

ABSTRAK 

Prajamufti, Yunizar. 2012. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam 
Perjanjian Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Di Koperasi Agro 
Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang). 
Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, 
M.Ag. 

 
Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Pembiayaan Musyarakah. 
 

Dalam hukum perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan 
nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Secara implisit 
asas kebebasan berkontrak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan 
mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat 
perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, 
pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian. 
Dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai 
lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti lembaga keuangan syariah 
(LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil 
karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau 
menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman 
secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembiayaan 
musyarakah serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 
pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia 
(Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk  formulir 
perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah 
ditetapkan untuk nasabah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Dalam penelitian ini, dasar permasalahannya adalah mengenai segala hal 
yang bersifat yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak  suatu perjanjian 
sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1338 KUH Perdata. Aspek empirisnya 
adalah dengan melihat penerapan asas kebebasan berkontrak yang diamanatkan 
pasal 1338 KUH Perdata tersebut dalam praktek perjanjian pembiayaan 
musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur 
Cabang Dau Malang. Dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif analitis. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kanindo Syariah 
telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan 
musyarakahnya yang terdapat pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana 
pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap 
bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan 
negosiasi dalam penentuan tiga hal tersebut. 


