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BAB III 

LANDASAN TEORI TENTANG MEKANISME RESTRUKTURISASI 

PEMBIAYAAN BNI GRIYA iB HASANAH BERMASALAH  

 PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG 

 PEKANBARU 

 

A. Pembiayaan  

1. Pengertian pembiayaan  

      Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’ 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa.
47

 

 Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.  

 Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU 

No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah “ 
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penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. 

 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, 

setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah 

apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk 

mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan 

atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh 

telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
48

 

2. Pengertian Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah  

  BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, 

merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan 

sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya 

disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar 

kembali masing-masing calon nasabah.
49

 

Akad: murabahah, musyarakah mutanaqisah 

Persyaratan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah: 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun 

pembiayaan harus lunas. 
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3. Berpenghasilan tetap dan masa kerja minimal 2 tahun. 

4. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
50

 

 Keunggulan produk BNI Griya iB Hasanah: 

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan 

prinsip syariah. 

2. Maksimum Pembiayaan sd Rp. 25 Milyar. 

3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk 

pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan 

kemampuan pembayaran. 

4. Jangka waktu sd 20 tahun untuk nasabah fixed-income. 

5. Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan 

pembiayaan. 

6. Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas. 

7. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau 

dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun 

BNI Konvensional.
51

 

Ketentuan biaya pembiayaan BNI Griya iB Hasanah: 

Biaya administrasi: setara dengan 1% dari maksimum pembiayaan 

Asuransi: jiwa dan kerugian 

Notaris, Materai, dll: sesuai ketentuan yang berlaku 

Biaya sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu.
52
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3. Jenis-jenis pembiayaan 

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan 

1. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-

barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi 

keputusan dalam konsumsi.  

2. Pebiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima 

pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa 

pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.  

Pembiayaan produktif adalah adalah bentuk pembiayaan yang 

bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi,mulai dari 

saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada 

proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.
53

 

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu  

1. Short tern  (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk 

pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.  

2. Intermediate tern (pembiayaan jangka waktu menengah), ialah 

suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun.  

3. Long tern (pembiayaan jangka panjang), ialah suatu bentuk 

pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.  
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4. Demand loan atau call loan ialah suatu bentuk pembiayaan yang 

setiap waktu dapat diminta kembali.
54

 

c. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan 

1. Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi 

Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal 

kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar 

perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan 

penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang 

modal, piutang, dan lain-lain.  

2. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah 

atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna 

merehabilitasi, pelunasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya 

untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.  

3. Pembiayaan Konsumsi 

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan 

(termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi 

berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau 

dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini 

adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan rumah (untuk 

pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak 

rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini 
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termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi 

tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dll yang dijamin dengan 

pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan 

pembiayaan itu.
55

 

d. Pembiayaa Dilihat dari segi Jaminan 

1. Kredit dengan Jaminan 

a. Jaminan benda tak berwujud, yaitu jaminan dengan barang-

barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-

mesin/peralatan, barang dagangan, tanah/ kebun/ sawah dan 

lainnya. 

b. Jaminan dengan benda tidak berwujud 

Yaitu dengan benda-benda seperti: sertifikat saham, sertifikat 

obligasi, sertifikat tanah, setifikat deposito.  

c. Jaminan orang merupakan orang yang menjadi jaminan kredit.  

2. Kredit tanpa Jaminan 

Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan 

dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan 

untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, 

sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit 

tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap 

                                                             
 
55

Ibid, hlm. 718  



 

 

 
 

40 

prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-

pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.
56

 

4. Unsur-Unsur Pembiayaan 

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan 

dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang 

saling menguntungkan.  

2. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan 

atas prestasi, yaitu potensi mudharib.  

3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan 

pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul 

maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad 

pembiayaan) atau berupa instrumen (credit instrument).  

4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal kepada 

mudharib.  

5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur 

esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik 

dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. Misalnya, 

penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih 

besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan 

karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.  
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6. Adanya unsur resiko (degree of risk) baik dari pihak shahibul maal 

maupun di pihak mudharib. Risiko di pihakshahibul maal adalah gagal 

bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman 

komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau 

karena ketidaksediaan membayar. Risiko dari pihak mudharib adalah 

kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal 

yang semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok 

perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yag dijaminkan.
57

 

5. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan 

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan 

untuk:  

a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi.  

b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, atrinya untuk 

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan 

ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.  

c) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya 

produksinya.  
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d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha 

tersebut akan menyerap tenaga kerja.  

e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya.
58

 

Adapun secara makro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

a) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.  

b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.  

c) Pendayagunaan sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi 

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber 

daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.  

d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat 

ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang 

kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka 

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
59
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6. Fungsi Pembiayaan  

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam 

perekonomian, perdagangan, perdagangan, dan keuangan dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan  dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang 

b. Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang 

c. Pembiayaan menigkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 

e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi 

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional 

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi nasional 

7. Prinsip Pemberian Pembiayaan 

Penilaian dengan analisis 5C: 

1. Character, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang 

yang akan diberikan kredit benar-benardapat dipercaya, hal ini 

tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup 

atau yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. 

Ini semua merupakan “kemauan” membayar.  

2. Capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis 

juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang 

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula tentang kemampuannya 
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dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat 

“kemampuan” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.  

3. Capital, untuk melihat apakah pengguna model efektif, dilihat laporan 

keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan 

pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran 

lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang 

ada sekarang ini.  

4. Condition, menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan 

politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor 

masing-masing. Serta prospek usaha dari sektor yang akan 

dijalankannya. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.  

5. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya 

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin.
60

 

Penilaian dengan analisis 7P: 

1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga 
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mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah.  

2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu 

berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah 

dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan 

fasilitas yang berbeda dari bank.  

3. Perpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau 

investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.  

4. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit 

yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi 

tapi juga nasabah.  

5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, 

akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi 

akan dapat ditutup oleh sektornya.  

6. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode 
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apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan 

tambahan kredit yang akan diperolehnya.  

7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan investasi.
61

 

 

B. Pembiayaan Bermasalah  

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

 Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya 

(performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya 

menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan 

bahkan mungkin sudah tida ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu 

mengurangi pendapatan, memperbesar biaya percadangan, yaitu PPAP 

(Penyelisihan Penghapusan Aktiva Produkif), sedangkan dari segi 

nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi.
62

 

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:  

1. Kredit yang di dalam pelaksanaanya belum mencapai/memenuhi target 

yang diinginkan oleh pihak bank. 

2. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi 

bank dalam artian luas. 
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3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 

baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau 

pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank 

yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.  

4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama 

apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan 

diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum 

mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.  

5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai 

perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di 

perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko 

di kemudian hari bagi bank dalam artian luas.  

6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya 

terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank 

yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.  

7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.
63

 

2. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah  

 Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam 

penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah 

antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
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syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.  

 Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang 

sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai 

resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:  

1. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar 

2. Margin/Bagi hasil / fee tidak dibayar 

3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan  

4. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness).
64

 

 Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan 

bermasalah (non performing financing/NPFs) yang disebabkan oleh faktor 

intern bank.  

 Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-

faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling jaminan 

adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan 

perusahaan yang disebabkam oleh faktor manajerial dapat dilihat dari 

beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan 

penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan 

piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, 

dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor 
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yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana 

alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 

perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.  

 Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadiya 

pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 

faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan 

analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah 

untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang 

perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab 

manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama 

dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan 

bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu 

sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan 

baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab 

pembiayaan bermasalah secala lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu 

disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah 

melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha 

mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan 

usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.
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3. Upaya untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah 

 Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat 

dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya 

yang bersifat represif/kuratif.  

 Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh 

bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan 

analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian 

pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan 

bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan 

yang diberikan. 

 Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah 

upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau 

penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing 

financings/NPFs).
66

 

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

 Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 

pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang 

telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh 

tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah 

mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi 

bank syariah.
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a. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi Pembiayaan 

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan 

berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 

13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 

restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 

maka bank syariah, yaitu: 

a) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

b) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian 

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang 

harus dibayarkan kepada bank.  

c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan tidak 

terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:  

(1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

(2) Konversi akad pembiayaan 

(3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah 

(4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah.
68

 

 Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap  

nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan 

kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.  

2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajibannya setelah restriturisasi.  

b. Penyelesaian Melalui jaminan 

Penyelesian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana 

berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak adan 

dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. 

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani 

banda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, 

dan jaminan fidusia. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 

alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu: 

a) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual 

objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. 

b) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikatt hak 

tanggungan sebagaimana pada pasal 14 (2): Objek hak tanggungan 

dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditor-

kreditor lainnya. 
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c) Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di 

bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga 

tinggi.  

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 apabila debitor wanprestasi maka objek jaminan dapat 

dieksekusi dengan cara: 

a) Pelaksanan titel eksekutorial 

b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum 

c) Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan 

c. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara 

kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, 

maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS).  

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final 

and biding). Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS 

tampak kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa.  

d. Penyelesaian Lewat Litigasi 

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah 

tidak beriktikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi 

kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta 
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kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan 

atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit 

macetnya. 

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih 

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku 

pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban 

nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih 

adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat 

diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dapat dilakukan terhadap 

pembiayaan yang memiliki kualitas macet.
69

 

5. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah  

 Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau 

pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini 

didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga 

menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, 

transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang (dain). 

Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang-

piutang, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum 

islam (fikih). 

1. Landasan Utang-Piutang  

Ajaran islam bersandarkan kepada al-Quran dan Hadis Nabi saw 

mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha 
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(mu’amalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi 

kebutuhannya.
70

 

2. Etika Utang-Piutang  

Ajaran islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-

piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-

piuatang tersebut antara lain adalah:  

a. Menepati Janji  

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka 

waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang 

berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya 

sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan 

setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya.
71

 

b. Menyegerakan Pembayaran Utang  

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha 

membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila 

dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar 

utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-

sungguh membayar utangnya.  

c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang  

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia 

mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, 
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dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji 

(munafiq).  

d. Lapang Dada Ketika Membayar Utang  

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) 

atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan 

kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan 

menahan hak orang lain.  

e. Tolong-menolong dan Memberi Kemudahan  

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan 

dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai 

termasuk akhlak mulia/terpuji.  

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan 

membolehkan utang-piutang, walaupun kebolehan tersebut 

ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera 

mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang 

dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan 

mampu.
72

 

3. Prinsip Penyelesaian Utang-Piutang  

Dalam proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternatif 

yang ditawarkan sebagai berikut:  
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a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan 

penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus 

tagih sebagian atau seluruh utang gharimin (orang yang berutang).  

b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama 

mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang 

yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan 

mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang 

berpiutang kepadanya 

c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan 

pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi 

pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa 

kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara 

penanggung dan tertanggung sehingga kedua belahpihak mengatur 

penanggungan itu. Penanggungan ini dapat berupa perorangan 

(kafalah binnafsi) maupun badan (kafalah bilhukmiyyah).  

d. Bagi yang berutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang 

dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia 

dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (muflis) oleh hakim (di 

Indoneisa oleh hakim Pengadilan Niaga). Menjatuhkan hukuman 

terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan 

dengan al-taflis (pailit/pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan 

pailit (taflis) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan 

tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Dan harta 
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tersebut dialokasikan untuk pembayaran utang yang menjadi 

tanggungannya.  

e. Al-Hajr (pengampuan). Yaitu larangan bagi seseorang untuk 

melaksanakan akad dan bertindak hukum terhdap hartanya. Dalam 

hal ini hakim memustuskan untuk menahan harta seseorang untuk 

keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan 

pailit dalam hukum perdata.  

f. Penerapan hukum ta’zir bagi debitur. 

Bagi debitur yang sengaja taidak mau menyelesaikan utangnya, 

padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman ta’zir 

berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Istilah sandera 

badan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah al-habsu.
73

 

 

C. Restrukturisasi  

1. Pengertian Restrukturisasi 

 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank 

yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat 

beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang 

restrukturisasi pembiayaan, yaitu: 

1) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi 

Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai 

berikut. 
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Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank  dalam 

rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. 

2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 

tentang Laporan Berkala bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf 

g:  

“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan 

bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap 

debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”  

3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 

butir 31:  

“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang 

dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dan terhadap nasabah 

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah 

Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank 

syariah.”  

 

 Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan 

upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan 

kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap 

menjadi golongan lancar kembali.
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2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Penyelamatan 

Pembiayaan Bermasalah   

Dari ketentuan-ketentuanBank Indonesia pada uraiandi atas, 

restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi: 

1) Penurunan imbalan atau bagi hasil 

2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil 

3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan  

4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan 

5) Penambahan fasilitas pembiayaan 

6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.
75

 

  Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan 

secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah 

kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat 

perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila 

dengan perjumpaan hutang (ipso jure compensator) dan konversi pinjaman 

menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.  

  Dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum 

islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan 

penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara 

penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian 

utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah.
76
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  Di samping itu, sebagai contoh, berdasarkan penjelasan pasal 46 

ayat (3) PBI No. 8/21/PBI/2006, upaya dan mekanisme restrukturisasi 

pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain 

untuk Murabahah bisa dilakukan dengan memberi potongan dari total 

kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konveksi akad 

Murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

nasional yang berlaku.  

3. Tinjauan Syariah Tentang Restrukturisasi  

 Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi 

pembiayaan dalam surah al Baqarah (2): 276: 

               

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburka sedekah dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan 

selalu berbuat dosa.”
77

 

Dalam surat al Baqarah (2): 280:  

 

                       

     

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.”
78
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Dalam surah al Baqarah (2):286:  

                        

                       

                              

                       

      

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendaapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 

rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, tolonglah kami 

menghadapi orang-orang kafir.”
79

 

 

 Dari kutipan ayat al-Quran di atas, selalu digarisbawahi pentingnya 

sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadapnasabah jika 

sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar 

kewajibannya
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