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ABSTRAK 

Diki Setia Putra (2019) : Peranan Jaminan dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada Bmt Mitra Arta 

Pekanbaru 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan jaminan ketika terjadi 

pembiayaan bermasalah beberapa pokok masalah diantaranya yaitu Bagaimana 

peranan jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan 

bermasalah di Bmt Mitra Arta dan Bagaimana mekanisme penyelesaian 

pembiyaan bermasalah pada BMT Mitra Arta terhadap jaminan. Pembiayaan 

bermasalah ini akan berdampak negatif jika pihak BMT tidak segera 

menyelesaikannya. BMT bisa melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah 

terlebih dahulu dengan cara restrukturasi (second way out) dan jika dengan cara 

itu tidak menemukan hasil maka hal yang dilakukan terakhir yaitu eksekusi 

jaminan. 

Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research), 

yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek 

penelitian (BMT Mitra Arta Pekanbaru) sehingga penelitian ini difokuskan untuk 

menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan 

permasalahan yang diangkat. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan yang permasalahan yang 

ada di BMT Mitra Arta Pekanbaru dan selanjutnya menganalisanya berdasarkan 

penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan 

kesimpulan dari masalah yang dibahas di BMT Mitra Arta Pekanbaru. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Jaminan-jaminan di BMT Mitra Arta 

sebelum ditaksasi atau di taksir oleh BMT terlebih dahulu dilakukan plotting 

untuk menemukan data-data atau keadaan jaminan sebenarnya. Peranan jaminan 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta adalah pada 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara second way out. Sebelem 

dilakukan second way out BMT Mitra Arta melakukan first way out. First Way 

out dilakukan dengan Rescheduling (penjadwalan kembali), selanjutnya dengan 

melakukan Reconditioning dan Restructuring. Jika nasabah menyerahkan kepada 

BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT akan melakukan penjualan 

jaminan tersebut atau mempersilakan kepada nasabah tersebut untuk menjual 

jaminannya sendiri. 

 

 

Kata kunci: pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan, jaminan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah 

ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. 

Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah  

mungkin Allah Swt tidak mengatur hal yang demikian penting. Di dalam 

aspek muamalah tersebut banyak bermunculan lembaga ekonomi yang 

berusaha menerapkan prinsip syariat islam, terutama lembaga-lembaga 

keuangan.
1
 Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang 

berdiri pada tahun 1992, maka timbul peluang mendirikan bank-bank yang 

menjalankan prinsip Syari’ah (BPRS) di berbagai daerah kabupaten/kota di 

Indonesia. 

Karena dirasakan bahwa kirah BMI tidak dapat menjangkau seluruh 

daerah Kabupaten/kota sampai ke daerah kecamatan dan pedesaan, maka 

dirasa perlu didirikan lembaga keuangan yang disebut BPRS tersebut. Namun 

setelah didirikan banyak BPRS, ternyata keberadaan BPRS juga dirasakan 

kurang dapat berkembang pesat untuk menjangkau masyarakat 

pedesaan,maka didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yang 

disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi 

hambatan 

                                                           
1
 Hertanto Widodo, Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tanwil 

(BMT),(Bandung: Mizan,2000), Cet, II hlm 43 
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operasional pelaksanaan sistem ekonomi Syaria’ah di berbagai daerah di 

Indonesia.
2
 

Situasi lingkungan eksternal dan internal BMT mengalami 

perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleknya risiko 

kegiataan usaha BMT sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola 

BMT yang sehat dan penerapan pendanaan atau bisa disebut juga 

pembiayaan, ketika berbicara BMT tidak lepas dari kata pembiayaan, dari 

kata pembiayaan sendiri tidak pernah lepas dari kata pembiayaan yang 

bermasalah,dan bahkan tidak ada suatu lembaga yang tidak mempunyai 

masalah dalam persoalan pembiayaan. BMT yang penulis teliti juga 

demikian.  

Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, 

yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana 

baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana 

sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif 

laba..
3
 Untuk itu sangat penting melakukan pengawasan aktif, kebijakan, 

prosedur, dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran jaminan, 

sistem informasi, dan pengendalian risiko pembiayaan bermasalah , serta 

sistem pengendalian intern.
4
 

                                                           
2
 Husni Thamrinn, Ekonomidan Manajemen suatu perpektif , (Pekanbaru: Lembaga 

Peneliti ,2009) Edisi 1, Cet 1 hlm 12 
3
 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT), (Jawa Barat: 

Pustaka Setia,2013), hlm, 126 
4
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), 

hlm.941  
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Setiap lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan pasti memiliki 

resiko, salah satunya adalah pembiayaan tersebut akan menjadi bermasalah 

atau pembiayaan dimana pihak anggota tidak memenuhi persyaratan yang 

diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok 

pembiayaan, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan 

anggunan dan sebagainya. Adanya pembiayaan bermasalah akan 

menyebabkan pendapatan BMT menurun, selanjutnya memungkinkan 

terjadinya penurunan laba yang pada akhirnya berindikasi pada sektor 

perekonomian secara makro.  

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu proses dimana risiko 

pembiayaan atau kredit diidentifikasi, ditaksir, dan dikelola dengan 5C 

(Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral).
5
 Dalam BMT, 

risiko pembiayaan ada dua macam yaitu risiko terkait produk dan risiko 

terkait pembiayaan korporasi.
6
 

Pembiayaan bertujuan untuk pembiayaan berbagai jenis diantaranya: 

Pembiayaan pembelian barang (Laptop, sepeda motor, kulkas, material 

bangunan, dll), Pembiayaan pendidikan, Pembiayaan modal kerja/usaha.
7
 

Tidak semua pembiayaan yang dilakukan BMT berjalan dengan baik diantara 

permasalahan pembiayaan musyarokah, Pembiayaan Mudharabah dan 

Pembiayaan Ijarah. Untuk menjadi resiko ketidakpastian pengembalian 

                                                           
5
 http://bankirnews.com/index.php?option = com_content&view=article&id=103 , akses 

tanggal 21 maret  2019 
6
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisisfiqiyah dan keuangan, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada,2013), hlm. 260.  
7
 Brosur BMT Mitra Arta 
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pembiayaan yang diakibatkan berbagai aspek. Untuk pembiayaan 

menimbulkan resiko dilakukan dengan menegakkan barang jaminan. 

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum tidak 

banyak dilakukan oleh BMT, kebanyakan ada etika baik dari nasabah, dan 

ada juga anggota yang tidak mempunyai etika sama sekali. Risiko 

pembiayaan yang dihadapi oleh BMT merupakan salah satu risiko yang perlu 

dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan 

dapat berakibat fatal pada peningkatan PF (Performance financing). 

Tidak Semua jenis pembiayaan mengalami masalah ada pembiayaan tertentu 

yang menggalami masalah tersebut. Sehingga perlu diterapkan manajemen 

yang baik, dan proses penaksiran yang benar agar tidak adanya salah 

penaksiran jaminan barang itu sendiri, yang dapat meminimalisir risiko yang 

akan timbul dari pembiayaan salah satunya dengan adanya barang jaminan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

mengenai “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Pada “Bmt Mitra Arta Pekanbaru”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan 

dengan benar dan tepat, maka penulis  membatasi masalah pokok yaitu 

peranan jaminan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan 

bermasalah di  Bmt Mitra Arta Pekanbaru. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan jaminan dalam menyelesaikan dalam 

permasalahan pada pembiayaan bermasalah di Bmt Mitra Arta 

Pekanbaru.? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiyaan bermasalah pada 

BMT Mitra Arta Pekanbaru terhadap jaminan? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk menelusuri sejauh mana peranan jaminan dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan bermasalah di Bmt 

Mitra Arta Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada Bmt Mitra Arta Pekanbaru terhadap jaminan 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis :      

Sebagai bahan rujukan dan menambah pengembangan cakrawala 

pemikiran penulis Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

informasi dari dunia praktis yang sangat berguna untuk disinkronkan 

dengan pengetahuan teori yang penulis dapat di bangku kuliah.  

b. Bagi Tempat penelitian   
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Sebagai masukan dan pedoman yang dapat dijadikan pengetahuan 

untuk mengetahui alasan personality nasabah menjadi nasabah 

c. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  Jurusan Perbankan Syariah 

dan Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di 

perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  

E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode 

tersebut diterapkan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Bmt Mitra Arta  Cabang Pekanbaru Jl. 

Sekolah / Khayangan No.80 E, Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Kota 

Pekanbaru, Riau.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Sebagai subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan BMT 

Mitra Arta Pekanbaru 

b. Sebagai objek  penelitian ini adalah mekanisme Penyelesaian 

Pembiayaan BMT Mitra Arta Pekanbaru.   

3. Populasi dan Sampel 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

Objek/Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulan.
8
 adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang terdiri dari Pimpinan dan para staf karyawan BMT 

Mitra Arta Pekanbaru.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut
9
, adapun yang menjadi sampel dalam  penelitian 

ini berjumlah 5 orang yang mengetahui peranan jaminan dalam 

pembiayaan bermasalah. Yakni Arif Zulfadly sebagai Pimpinan BMT 

Mitra Arta Pekanbaru.  

4. Jenis dan Sumber Data.  

a. Data primer, yaitu langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian dari BMT Mitra Arta 

Pekanbaru.   

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
10

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

sebagai berikut : 

                                                           
8
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: ALFABETA,cv. 2012. 

Cet. Ke-15,hlm.117  
9
 Mahi. M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 61 
10

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 122 
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a. Wawancara, proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya dengan si responden.
11

 Wawancara ini di bersumber 

pimpinan dilakukan secara tertutup di BMT Mitra Arta Pekanbaru. 

b. Dokumenasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen 

perusahaan,.
12

 Dokumentasi ini seperti bukti lembaran pembiayaan 

bermasalah yang ada di BMT Mitra Arta Pekanbaru.  

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif adalah menyajikan data secara tepat 

dan benar lalu dibahas secara teliti untuk mendapatkan gambaran 

seutuhnya atas masalah tersebut. Analisis deskriptif merupakan bentuk 

analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian 

yang didasarkan atas satu sampel.
13

  

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara 

global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu 

dirancangkan penyusunan penelitian akan dibuat kedalam lima bab, 

antara lain: 

 

 

                                                           
11

 Moh Nazir, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 170 
12

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 141 
13

 Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian,(Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2012),hlm. 72 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, 

Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan.   

BAB II  : GAMBARAN UMUM BMT MITRA ARTA   

PEKANBARU 

Pada bab ini berisikan gambaran umum Bmt Mitra 

Arta  Cabang Pekanbaru, Struktur Organisasi, Job 

Description, serta macam-macam produk Bmt Mitra 

Arta  Cabang Pekanbaru. 

BAB III       :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan teori yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu 

tentang proses pentaksiran jaminan di Bmt Mitra 

Arta  Cabang Pekanbaru terhadap jaminan sebagai 

syarat pembiayaan. 

BAB IV      : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan hasil penelitian tentang 

menelusuri sejauh mana peranan jaminan dalam 
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menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan 

bermasalah dan bagaimana mengetahui mekanisme 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bmt 

Mitra Arta Pekanbaru terhadap jaminan 

BAB V        :    KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yaitu memuat 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap 

rumusan masalah yang ada di bab satu. Pada bab ini 

juga disampaikan saran-saran baik berupa kritik 

maupun masukan-masukan yang berdasarkan apa 

yang telah diamati oleh peneliti selama melakukan 

penelitian ini. 
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BAB II 

 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya Bmt Mitra Arta Pekanbaru 

Melihat kondisi ini masyarakat riil ini masyarakat dari sisi Ekonomi 

belum dapat di katakan hidup secara layak dan mapan, tidak adanya lembaga 

yang membantu untuk meningkatkan pendapatan serta tidak punya posisi 

tawar dengan pihak lain, dan kondisi ini di alami masyarakat Kecamatan 

Rumbai Pesisir yang masyarakatnya bergantung pada usaha kecil dan mereka 

membutuhkan dana untuk berusaha dan meningkatkan tarap hidup. 

Melihat kondisi dan kenyataan ini menjadi motivasi untuk mendirikan 

sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berusaha membantu pemulihan 

perekonomian pengusaha kecil dengan modal pengalaman bekerja pada bank 

konvensional yang dimiliki direktur BMT beberapa tahun dan pengalaman 

yang didapatkan dalam diklat maka didirakanlah Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT) Mitra Arta.14 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Arta di Kecamatan Rumbai 

Pesisir merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan 

sebutan Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan Syariah, dimana 

sistem Bunga di Koperasi Konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. 

Pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Rumbai Pekanbaru.  

                                                           
14 Bapak Arif, (Manager BMT Mitra Arta), wawancara, di Kecamatan Rumbai Pesisir, 12 

mei 2019  
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Beberapa kunjung waktu diadakanlah pendekatan baik kepada 

personil maupun instansi serta mereka yang mendukung pendirian BMT 

maka berkumpullah para pemrakarsa sebanyak 22 orang pada tanggal 02 

Februari 2010. Atas izin Allah SWT, akhirnya secara resmi berdirilah Baitul 

Maal Wattamwil yang diberi nama Koperasi Syariah BMT MITRA ARTA 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT MITRA ARTA pada tanggal 

15 Februari 2010.15 

 Proses pendirian kelompok swadaya masyarakat BMT perlu dilakukan 

langkah - langkah: 

a. Perkondisian  

Yang dimaksud dengan perkondisian adalah langkah-langkah yang 

dilakukan oleh para prakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan 

kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh 

masyarakat, dan pemimpin forma. Setelah ide tersebut dapat 

disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah 

memahami maksud dan tujuan pendirian Baitul Maal Wa Tamwil Mitra 

Arta secara bersama-sama menjadi badan pendiri. 

b. Musyawarah Pembentukan BMT 

Dalam musyawarah pembentukan Baitul Maal Wa Tamwil 

mengambil beberapa keputusan antara lain : 

1) Risalah rapat pembentukan 

2) Nama dan Alamat BMT 

                                                           
15
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3) Daftar pengurus dan foto 

4) Job description 

5) Modal awal 

6) Analisa daya dukungan social ekonomi di wiltah kerja BMT 

7) Rencana Kerja 

8) Analisa daya dukung social ekonomi di wilayah kerja 

Menyangkut modal dan sumber modal dapat diperoleh: 

1. Saham  

Menyangkut saham pendiri ini dapat ditempuh dengan beberapa 

alternative,antara lain: 

1) Menentuan nilai nomunal dan jumlah yang disetor 

2) Jumlah Menentuan nilai nomunal dan jumlah yang disetor 

3) Jumlah yang disetor dijadikan sebagai modal awal 

4) Kepemilikan sahamberada pada dewan pendiri. 

2. Hibah dan bantuan  

Hibah dan bantuan yang dimaksud 

a. Hibah dan bantuan sebagai awal yang dinisbahkan dengan nialai 

nominal saham yang 100% miliki BMT atau yayasan yang 

menaunginya. Perkembangan nilai saham sesuai dengan 

perkembangan asset kekayaan BMT. 

3. Simpanan pokok dan simpanan wajib 

Simpanan poko dan simpanan wajib anggota yang ditahan dalam 

jangka waktu tertentu, setelah dihitung dibagi hasilnya. 
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c. Dana awal  

Pendekatan dan respon positif yang diterima, dan disusunlah 

sebuah proposal yang kemudian diajukan kepada dompet dhua’afa yang 

ada dilingkungan BPR Syari’ah dimasjid agung Pekanbaru, rencana itu 

disambuut oleh pihak BPR Syari’ah, kareana sejak awal diberi lampu 

hijau. 

Dana awal yang diberikan dompet dhua’afa sebesar Rp.6 juta, dari 

dana itu hampir Rp.600.000,- dialokasikan kepada kebutuhan 

praoperasional. Sedangkan sisanya Rp.5.400.000 dianggap pegangan 

masih kurng jadi kesepakatan para pegagas mengifaqkan dana 

semampunya hingga terkumpul sebanyak Rp.9.500.000,- jadi keseluruhan 

dana ini awal Baitul Maal Wat Tamwil sebanyak Rp.15.000.000,- dari 

dana ini lah BMT pada awal berdiri hingga saat sekarang. 

d. Gambaran Umum Pendirian 

1. Pendiri    : 22 Orang 

2. Mulai Didirikan   : Tanggal 02 Februari 2010 

3. Mulai Operasional   : Tanggal 15 Februari 2010 

4. Izin Operasional   : Tanggal 03 Maret 2010 

5. Diresmikan    : Tanggal 04 Agustus 2010 

6. Diresmikan Oleh   : Kepala Dinas Koperasi & UMKM 

Kota  Pekanbaru-Riau 

7. Akta Notaris   : No.81 Tanggal 25 Februari 2010 

8. Perubahan Anggaran Dasar  : No.28 Tanggal 13 April 2015 
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9. No. Izin Dinas Koperasi  : No.653/BH/IV.11/DISKOP&  

       UMKM/2/11/2010  

10. SIUP Nomor   : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015 

11. SITU Nomor   : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015 

12. TDP Nomor   : No. 0401-264-00594 

13. Surat Keterangan Fiskal (SKF) : 1505/03.02/BPTPM/IV/2015 

14. NPWP Badan   : 03.047.580.0-211.000 

15. Nomor Induk Koperasi  : 1471-1200-1004116 

B. Visi Dan Misi Bmt Mitra Arta Pekanbaru 

Adapun Visi BMT Mitra Arta adalah  menjadi BMT yang terbaik dan 

terbesar di Provinsi Riau. Sedangkan Misi BMT Mitra Arta adalah 

penigkatan sumber daya insani menuju profesionalisme, peningkatan kinerja 

usaha dengan penetrasi pasar, market development dan ekspansi usaha, 

Inherent/ inergi Baiul Maal dan Tamwil, memasyrakatkan dan 

mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. 

Sedangkan tujuan BMT Mitra Arta adalah memujudkan kehidupan 

anggota, keluarga damasyarakat disekitar BMT yang damai dan sejahtera 

serta mengabdi kepada Allah SWT. 

Filosofi BMT Arta adalah kemiskinan konomi hanya bisa diberantas oleh 

orang pribadi tersebut, Lembaga BMT hanya memfasilitasi, Firman Allah 

SWT: “ sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasih suatu kaum sehingga 

kaum itu sendiri yang merubahnya” (QS:Ar Ra’ad, ayat 11). 
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Adapun budaya kerja BMT Mitra Arta adalah Koperasi BMT Mitra Arta 

menerapkan budaya kerja dalam tubuh organisasinya: 

1. Kerja Amanah, bejkerja secara jujur dan bertanggung jawab baik itu 

kepada Allah dan pimpinan. 

2. Kerja Cerdas, bekerjja secara sistematis, efektif dan terstruktur untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjang dengan SDM, sistem 

dan teknologi yang terbaik. 

3. Kerja keras, bekerja dengan penuh semangat dengan menunjukan etos 

kerja yang tinggi. 

4. Kerja Tuntas, bekerja dengan berpedoman pada rencana yang realistis dan 

terukur 

5. Kerja Puas, bekerja yang bepriantasi ada kepuasan seluruh pihak.17  

C. Produk – Produk Bmt Mitra Arta Pekanbaru 

a. Produk – produk tabungan Baitul Maal Wat Tamwil 

Secara umum prosuk-prosuk BMT dapat dikelompokan menjadi 

dua kelompok pembiayaan usaha yaitu yang pertama produk 

pengumpulan dana dan yang kedua pembiayaan usaha. 

Adapun yang termasuk dalam pengumpulan dana adalah 

a) Simpanan pokok/ Simpanan ummat 

Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada 

koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak 
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dapat diambil kembali selamayang berangkutan masih menjadi 

anggota koperasi. Simpanan pokok BMT Mitra Arta = Rp.100.000. 

b) Simpanan wajib/ simpanan Mitra 

Jumlah uang simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh 

anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, 

misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap 

bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambi kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib BMT 

Mitra Arta = Rp.10.000/bulan. 

c) Simpanan sukarela 

Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung 

kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan 

diambil setiap saat. 

Jenis-jenis simpanan sukarela 

a) Simpanan Tadika 

Adalah simpanan anggota BMT yang diambil menjlang persiapan 

masuk sekolah (persemester/ pertahun). 

b) Simpanan Qurban 

Adalah simppanan anggota BMT yang diperuntukan perencana 

ibadah qurban pada saat hari raya idul adha, dan bisa secara 

kelompok maupun perorangan. Penarikan dilakukan menjelang hari 

raya qurban. 

c) Simpanan Haji dan Umrah 
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Adalah produk simpanan anggota BMT yang diperuntukan bagi 

anggota umat islam untuk merencanakan ibadah haji dan umrah. 

d) Simpanan Idul Fitri 

Adalah produk simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang 

bertujuan untuk mempersiapkan datangnya hari raya idul fitri 

dengan perencanaan keuangan yang memadai. Penarikan dilakukan 

menjelang hari raya idul fitri.  

e) Simpanan Pensiun  

Adalah simpanan anggota untuk pegawai negri sipil atau karyawan 

swasta dalam merencanakan keuangan setelah tidak bekerja lagi 

f) Simpanan Berkah  

Adalah produk simpanan anggota untuk berbagai kebutuhan serta 

rencana keuangan anda. 

 Produk simpanan BMT Mitra Arta memakai akad Mudharabah 

Mutlaqah yag artinya dimana shohibul maal memberikan 

keleluasan penuh kepda pengelola (mudharib) untuk 

mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik 

dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab 

untuk melakukan pengelolanya. 

g) Simpan Berjangka/ Investasi  

Yaitu simpanan berjangka atau yang biasa kita dengan sebutan 

deposito, simpanan berjangka investasi mitrs ini dengan masa 1, 3, 

6 dan 12 bulan. Simpanan ini dapat ditarik sesuai dengan akad 
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perjanjian di awal. Jika simpanan ini ditarik sebelum masa jatuh 

temponya, hanya dalam keadaan yang sangat darurat sekali. 

Simpanan berjangka ini akan mendapatkan bagi hasil yang lebih 

besar dari simpanan lainnya.  

Persyaratan jadi anggota BMT Mitra Arta: 

1. Foto copy KTP 1 lembar  

2. Membayar simpanan pokok Rp.100.00 (sekali bayar) 

3. Membayar simpanan wajib Rp.10.000/ bulan 

Fasilitas simpanan BMT Mitra Arta : 

1. Bebas biaya administrasi bulanan 

2. Fasilitas jemput simpanan 

3. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan. 

4. Bebas dari riba. 

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok produk pembiayaan 

berdasarkan akad di Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Arta : 

a. Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Murabahah 

Transaksi jual beli kebutuhan nasabah dengan pembayaran 

tangguh. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Pembiayaan murabahah ada 2 jenis 

1. Murabahah tanpa wakalah 

2. Murabahah dengan wakalah 
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b. Pembiayaan sewa menyewa dengan akad ijarah 

Pembiayaan yang biasnya dilakukan di BMT Mitra Arta dengan 

akad ijarah adalah ijarah multi seperti : 

1. Jasa pendidikan 

2. Jasa kesehatan 

3. Jasa wisata 

4. Jasa perjalanan umrah 

5. Jasa manfaat lainya. 

c. Pembiayaan Modal Kerja dengan akad Musyarakah (dana proyek). 

Data Kelengkapan Anggota Pembiayaan: 

1. Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku 

2. Foto copy surat nikah 1 lembar 

- Akte cerai (jika sudah pisah) 

- Surat kematian (jika salah satu pasangan meninggal) 

3. Foto copy kartu keluarga 1 lembar 

4. Foto copy rekening listrik 1 lembar 

5. Foto copy jaminan 1 lembar 

- Foto copy BPKB (jika jaminan kendaraan) 

- Foto copy STNK yang masih berlaku (jika jaminan 

kendaraan) 

- Kwintasi jual beli bermaterai jika jaminan buka atas nama 

anggota 

- KTP pemilik nama STNK (jika jaminan kendaraan) 
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- Foto copy surat tanah SHM,SHGB, atau SKGR camat 

6. Slip gaji (untuk karyawan) 1 lembar 

7. Rencana anggaran biaya 

8. Pas foto suami istri 1 lembar.18 
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D. Struktur Organisasi Bmt Mitra Arta Pekanbaru
19
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 Sumber: Pertanggungjawaban Pengurus koperai syariah BMT Mitra Arta tahun (2018)  
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Tugas dan Wewenang BMT Mitra Arta 

1. Rapat Anggota Tahunan  

a. Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun 

b. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga organisasi  

c. Penetapan anggaran belanja BMT selama setahun 

d. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu 

tahun 

e. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya 

pengesahan rancangan program kerja tahunan. 

2. Pengawas Syariah 

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan 

pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan 

produk. 

b. Mewakili anggota dalam Pengawas Syariah. 

3. Pengurus  

a. Menyusunn kebijakan umum. 

b. Melakukan Pengawas kegiatan pengelola. 

c. Menyetejui pembiayaan untuk suatu julah tertentu. 

d. Memimpin jalanya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sehingga sesuai 

dengan tujuan dan kebbijakan umum. 

e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola. 

4. Direktur  

Tanggung jawab: 
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a. Tersusunnya lingkungan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan BMT. 

b. Tercapaiya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. 

c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan BMT. 

d. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi 

misinya. 

e. Tersedianya sistem pembuktian dan pencatatn data yang akurat. 

f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. 

Wewenang :  

a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antara pengelola untuk 

memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum 

diajukan oleh rapat komite dengan pengurus BMT. 

b. Penyetujuan atauu penolakann pengajuan pembiayaan dalam rapat 

koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang 

jelas. 

c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan BMT. 

d. Mengusulkan promosi, rotasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

sesuai dengan ketetuan yang berlaku. 

e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

5. Teller  

Tanggung Jawab: 

a. Terselesaikan laporan harian. 
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b. Terjaganya keamanan kas 

c. Membuat cash flow mingguan untuk analisis. 

d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis. 

Wewenang :  

a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak yang tidak 

berkepentingan. 

b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

c. Meneriama transaksi tuai. 

d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung 

memegang kunci berkas. 

e. Mengusulkan strategi baru. 

6. CS/ Back Office 

Tanggung Jawab : 

a. Pelayanan terhadap pembuktian dan penutupan rekening tabungan dan 

deposito serta mutasinya. 

b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan 

SPP. 

c. Menerima pelunasan dang angsuran pembiayaan. 

d. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dn berkas-beerkas 

pembiayaan. 

Wewenang : 

a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT. 

b. Mencatat dan membuktikan transaksi pada buku tabungan mitra. 

c. Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir. 

7. Internal auditor dan Administrasi Pembiayaan. 
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a. Pembuatan laporan keuangan YKPI. 

b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkkaitan 

secara langsung dengan keuangan YKPI. 

c. Menyiapkan Administrasi pencairan pembiayaan. 

d. Pegarsipan jaminan pembiayaan. 

e. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control 

pembiayaan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

''zekerheid" atau ''cautie" yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau 

melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara 

menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas 

pinjaman atau utang yang diterima debitur sebelumnya20. Selain istilah 

jaminan, dikenal juga istilah atau kata-kata agunan. Dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia, tidak membedakan pengertiaan jaminan maupun agunan, 

yang sama-sama memiliki arti yaitu "tanggungan".  

Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas 

barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan guna 

menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi 

sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.21 Undang-

Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 26 tentang perbankan syariah 

menjelaskan pengertian mengenai jaminan. Dalam Undang-Undang tersebut 

dijelaskan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 

maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank 

Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah 

                                                           
20

 Rheinaldy, ''pengertian jaminan", http://likesrin-
rheinaldyy.blogspot.com/2010/09/pengertian -jaminan.html, diakses 21 April 2019  

27 
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penerima fasilitas.22 Pada dasarnya, jaminan atau agunan bukanlah salah satu 

rukun atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam akad pembiayaan. 

Hanya saja agunan yang dimaksud untuk menjaga agar nasabah atau anggota 

tidak main-main dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak lembaga keuangan dan nasabah/anggota.23 Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika bank syariah memberikan 

pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk mengikat 

nasabah/anggota pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan bank syariah 

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah/anggotanya untuk 

melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati.  

1. Landasan Syariah tentang Jaminan 

Al-Quran Surah Al- Baqarah  ayat 283 

واPَِE NًKِRNSَ  ُTUَِRھNَنٌ  CَE ٌGHَIُKLْMِنْ    ْXَYَو  ٍPَ[\َ  ٰ̂ َ_ َ̀   ْXُabْSُ  َْوإِن   

 َ  أkMََِ  بXvُsُtَْْ  بrَُg_َْE  Nsًtَْدِّ اoَِّYي اْؤkَlُِR أhَaَiNMَُ َوfَِّaَgYْ هللاَّ

 ُ  َربhَُّ َوَ~ IlُُavَْRا اY{Nَzََّدةَ َوkْMَ }hَّiِCَE Nَzlُْavَُْ آhُK_َْw Xٌِxُ َوهللاَّ

_XgِبIُ_lَtَْR Nlََِن  َ̀
    

Artinya : 

''Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) 

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah 

kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa 
                                                                                                                                                               

21
 H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.663 
22

 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
23 Rivai dan Veithzal, Loc.Cit 
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menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan''. 

a. Al- Hadits 

''Sesungguhnya Nabi saw. pernah menjaminkan baju besinya di 

Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum 

dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau''. (HR 

Al- Bukhari). 

2. Kegunaan Jaminan adalah : 

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah cidera janji, 

tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian. 

b. Menjamin agar nasabah berperan-serta dalam transaksi pembiayaan 

usahanya sehingga kemungkinan untuk meniggalkan usahanya atau 

proyeksi dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat 

dicegah. 

c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian 

kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai syarat - 

syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan hak miliknya atas 

barang yang dijaminkannya kepada bank. 
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3. Dasar-dasar Penetapan Penilaian Jaminan 

Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisa pembiayaan. 

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan anggota harus dinilai 

pada saat dilaksanakan analisa pembiyaan dan harus berhati-hati dalam 

penilaian barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh 

anggota tidak selalu menunjukkan harga sesungguhnya (harga pasar 

saat itu). Dengan demikian semua jenis jaminan wajib ditaksasi/dinilai 

kembali, minimum satu kali dalam enam bulan atau satu tahun. Setiap 

perubahan data jaminan, termasuk perubahan karena taksasi jaminan 

harus disimpan kedalam arsip komputer sehingga data jaminan yang 

terbaru.24 

Berdasarkan penelitian, jaminan mempengaruhi dalam menentukan 

porsi pembiayaan yang diajukan oleh seorang anggota. Porsi 

pembiayaan tidak bisa melebihi nilai taksasi jaminan yang diberikan 

anggota untuk menjadi persyaratan. Dalam mentaksasi jaminan harus 

memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi pada pembiayaan, 

apabila suatu saat pembiayaan akan macet. Maka dari sebab itu jaminan 

harus bisa menutupi pembiayaan yang diajukan oleh anggota untuk 

jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan dan jaminan juga harus 

di update berdasarkan harga pasar. 

 

                                                           
24

 Rivai dan Veithzal, Op.Cit., h. 666 
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B. Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakuan 

sendiri ataupu lembaga.25 

 Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang 

dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah. 

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

bentuk ijarah muntahiyah bittamlik. 

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

istisna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. 

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

multijasa. 

 Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS 

dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain 

yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil. 

 

                                                           
25

 Vaithzal Rivai, Arvian arifin, Islamic banking, Jakarta: PT Bumi aksara, 2010 , h. 618. 



32 
 

 

 

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah 

bertindak sebagai penyedia dana. 

b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat 

pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu 

tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank 

Syariah berikut imbalan atau bagi hasil. 

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang maksimal mungkin, 

aktivitas pembiayaan BMT juga menganut asas syariah, yakni dapat berupa 

bagi hasil keuntungan ataupun jasa managemen. Upaya ini harus 

dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin 

dan tidak butuh banyak dana yang menganggur.26 

C. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya 

didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah 

pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta 

melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat 

digolongkan menjadi:27 

 

                                                           
26 Faturrahman Djamil, penyeleseaian pembiayan bermasalah di bank syariah,(Jakarta: 

Sinar Grafika), 2014, h 64 
27 Trisadini. P., Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 105  
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1. Lancar 

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada 

tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan 

laporan keuagan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian 

piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

2. Dalam Perhatian Khusus 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dam atau 

margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan 

keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang 

lengkap dan pengikatan agunan 

kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang 

yang tidak prinsipil. 

3. Kurang Lancar 

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian 

laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi 

perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi 

pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya 

melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan 

keuangan. 

4. Diragukan 

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau 
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margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah 

tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, 

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 

lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 

pokok perjanjian. 

5. Macet 

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang 

dan pengikatan agunan tidak ada. 

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak 

dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah 

Non Performing Fanancing (NPF) untuk menfasilitasi pembiayaan 

maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak 

dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. 

Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh 

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non 

Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non 

Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet. 

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

 
Dalam hal ini penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah 

teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan 

lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam 

usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Restrukturisasi 
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pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BMT atau lembaga keuangan 

lainnya dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 

kewajibannya. 

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan- 

ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa 

restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan 

prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan 

bermasalah. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas, 

restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah 

dilakukan antara lain melalui:28 

1. Penjadwalan Kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk 

perpanjangan atau pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang 

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan 

nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. 

2. Persyaratan Kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi: 

a. Perubahan jadwal pembayaran 
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b. Perubahan jumlah angsuran 

c. Perubahan jangka waktu 

d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah Atau musyarakah 

e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah. 

f. Pemberian potongan 

3. Penataan Kembali (restructuring) 

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS. 

b. Konversi akad pembiayaan. 

c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka 

Waktu Menengah. 

d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada 

perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan reschenduling atau 

reconditioning. 

4. Kebijakan dan Prosedur29 

Dalam BMT kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan 

bermasalah mencangkup beberapa hal yaitu: 

                                                                                                                                                               
28

 Faturrahman Djamil, Op Cit, h 82 
29 Nur Syamsudin Buchori, koperasi syari’ah, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), h. 

204. 
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a. Penetapan pejabat khusus setingkat dengan  Manager unit keatas untuk 

menangani restrukturisasi pembiayaan. 

b. Dalam hal ini unit manager yang memutuskan pembiayaan yang  

direkstrukturisasi. 

c. Criteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi. 

d. Sistem dan standar operasi prosedur restrukturisasi pembiayaan, 

termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan 

direstrukturisasi kepada pejabat setingkat Manager Unit yang ditunjuk 

dan penyerahan kembali kepada petugas pembiayaan. 

e. Sistem informasi managemen restrukturisasi pembiayaan, antara lain 

berupa laporan berkala mengenai perkembagan penanganan 

pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi. 

5. Penerapan Prinsip Syariah 

a. BMT dapat mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada anggota 

pembiayaan bermasalah dalam rangka restruksturisasi pembiayan. 

b. Ganti rugi ditetapkan hanya sebesar biaya riil yang dikelurkan dalam 

rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh anggota dan 

bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya 

waktu yang hilang. 

c. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BMT dengan anggota 

dalam merestrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi 

dan harus ditungkan dalam addendum (perpanjangan kontrak) akad 

pembiayaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan paparan hasil penelitian yang dilakukan, dengan 

judul “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada 

Bmt Mitra Arta Pekanbaru”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan permasalahan di 

BMT Mitra Arta Pekanbaru 

Untuk Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah di BMT ini adalah pada penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang dilakukan BMT Mitra Arta dengan cara second way out. Karena 

setiap masalah pembiayaan mempunyai cara yang berbeda untuk 

menanganinya. Sebelum dilakukan second way out ini BMT Mitra Arta 

me lakukan first way out. First way out dilakukan dengan Rescheduling 

(penjadwalan kembali), selanjut nya dengan melakukan Reconditioning 

dan Restructuring. Penjualan jaminan ini merupakan langkah terakhir yang 

dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah Untuk 

BMT Mitra Arta sebelum dilakukan penjualan jaminan, BMT melakukan 

berbagai macam cara seperti melakukan musyawarah secara kekeluargaan 

untuk menemukan titik terang. BMT menawarkan terlebih dahulu kepada 

anggota apakah penjualan jaminan dilakukan oleh BMT atau oleh anggota 

sendiri.  Jika nasabah menyerahkan kepada BMT untuk menjual jaminan 

tersebut, maka BMT akan melakukan penjualan jaminan tersebut atau 
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mempersilakan kepada nasabah tersebut untuk menjual jaminannya 

sendiri. 

2. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mitra 

Arta Pekanbaru Terhadap Jaminan.  

Berdasarkan ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan 

dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta.  

ketentuan-ketentuan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta dalam 

uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah 

berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui: 

a. Penjadwalan Kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk 

perpanjangan atau pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang 

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan 

disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.  

b. Persyaratan Kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT 

c. Penataan Kembali (restructuring) 

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan. 
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d. Kebijakan dan Prosedur 

Dalam BMT kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan 

bermasalah mencangkup beberapa hal yaitu: Penetapan pejabat khusus 

setingkat dengan  Manager unit keatas untuk menangani 

restrukturisasi pembiayaan. 

B. Saran  

1.  Bagi Pihak Lembaga 

Semoga suatu saat nanti jaminan di BMT ditiadakan, agar 

lebih memudahkan para pelaku usaha dalam memohon pembiayaan 

ke BMT. Jika jaminannya tidak diberikan ke BMT bisa dipakai 

untuk memperlancar akomodasi usaha. Namun hal ini juga tidak 

akan terlaksana jika nasabah BMT sendiri belum meunjukkan 

"akhlaq al- karimah" nya. Dan dalam akad perjanjian antara 

nasabah pembiayaan dan BMT agar BMT memberikan waktu 

kepada nasabah pembiayan untuk mempelajari akad pembiayaan 

tersebut sebelum melakukan tanda tangan, jangan hanya sebagian 

saja dibacakan ketika terjadi akad perjanjian. Hal ini dilakukan jika 

terjadi sengketa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan jaminan 

nant inya nasabah sudah mengetahui konsekuensi dari akad yang 

ditanda tanganin ya sendiri. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berharap penelitian ini sebagai langkah awal yang 

perlu dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya di BMT atau 
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bank lainnya. Karena seperi kata para linguis mengatakan bahasa 

akan berubah setiap seratus tahun sekali. Begitu juga permasalahan 

yang akan dihadapi oleh BMT akan terus beerkembang sesuai 

dengan masanya masing-masing. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh anggota dalam 

mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Mitra Arta ? 

2. Bagaimana BMT Mitra Arta melihat pentingnya jaminan, dalam 

pembiayaan? 

3. Apakah jaminan berperan dalam menetukan besarnya pembiayaan yang 

akan diberikan terhadap anggota? 

4. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di  

BMT Mitra Arta ? 

5. Jaminan apakah yang paling banyak diterima di BMT Mitra Arta ?  

6. Bagaimana peranan jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada 

pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Arta ? 

7. Bagaimana proses penjualan jaminan? 

8. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT 

Mitra Arta ? 
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